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TUNGUMÁLANÁM OG
KENNSLA Eyjólfur Már Sigurðsson, 
forstöðumaður Tungumálamiðstöðvar
H.Í., flytur fyrirlestur á vegum Stofnunar 
Vigdísar Finnbogadóttur í stofu 101 í Lög-
bergi klukkan 12.15. Fyrirlesturinn nefnist
„Hugmyndir nemenda um tungumála-
nám og kennslu.“ 

DAGURINN Í DAG

VEÐRIÐ Í DAG
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AFNOTAGJÖLDIN STRÍÐA GEGN
EVRÓPULÖGUM Afnotagjöld Ríkisút-
varpsins verða lögð niður og eru stjórnvöld
þannig að bregðast við gagnrýni ESA, Eftirlits-
stofnunar EFTA. Menntamálaráðherra leggur
fram frumvarp á næstunni þar sem hlutverk
RÚV verður endurskilgreint. Sjá síðu 2

SJÍAR KOMAST TIL VALDA Í ÍRAK
Helsti listi sjía fékk tæplega helming at-
kvæða í kosningu til stjórnlagaþings Íraks.
Þrír stærstu listarnir fengu nær 90 prósent
atkvæða. Súnníar héldu sig fjarri kjörstöð-
um og var kjörsókn þeirra allt niður í tvö
prósent. Sjá síðu 4

ÓSKIR UM TUGI MILLJARÐA Í
VEGAFRAMKVÆMDIR Ef orðið yrði
við þeim tíu óskum um samgöngubætur
sem fara hvað hæst, þyrfti ríkið að greiða
til þess allt að 80 milljarða króna. Dýrust
yrðu jarðgöng til Eyja. Sjá síðu 6
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HLÝNANDI VEÐUR FRAM Á
MIÐVIKUDAG. Suðvestanátt í dag, jafn-
vel með strekkingsvindi og rigningu sunnan-
og vestanlands.  Sjá síðu 4

Veffang: visir.is – Sími: 550 5000

ÍRAK, AP Kofi Annan, aðalritari
Sameinuðu þjóðanna, sagði sam-
tökin ekki taka að sér friðargæslu í
Írak né nokkuð annað öryggis-
hlutverk. Samtökin gætu hjálpað
Írökum við uppbyggingu landsins
en það væri ólíklegt að ríki heims
legðu fram nægilegan fjölda her-
manna til að sinna öryggisverkefn-
um í landinu.

Atlantshafsbandalagið á ekki að
taka að sér að vernda starfsmenn
og starfsemi Sameinuðu þjóðanna í
Írak. Þetta sagði Joschka Fischer,
utanríkisráðherra Þýskalands, á
ráðstefnu um öryggismál og svar-
aði orðum bandaríska öldunga-

deildarþingmannsins Joseph
Lieberman sem lagði þetta til.

Fischer sagðist ekki sjá gildi
þess að Atlantshafsbandalagið
tæki að sér verkefni í Írak umfram
þjálfun íraskra hermanna og
stuðning við pólska herliðið sem er
þar. Hann sagði að Þjóðverjar
myndu ekki reyna að koma í veg
fyrir aukin umsvif bandalagsins í
Írak ef önnur aðildarríki vildu
auka umsvifin en sagði Þjóðverja
ekki senda hermenn til Íraks.

Ellefu hið minnsta létust í á-
rásum vígamanna í gær og þrír
bandarískir hermenn létust í 
bílslysi. ■

ELDUR Í SKIPTISTÖÐ STRÆTISVAGNA Í GJÁNNI Í KÓPAVOGI Eldur kviknaði í biðstöðinni fyrir ofan Gjána í Kópavogi í gær. Hún er
mikið skemmd, nánast ónýt og var brugðið á það ráð að byrgja fyrir glugga og dyr í gærkvöldi. Ástand biðstöðvarinnar verður síðan
metið í dag og tekin ákvörðun í framhaldi af því um það hvort ráðist verði í lagfæringar eða hún rifin.

ATVINNUMÁL „Ekki eru til neinar
haldbærar og staðfestar tölur um
útlendinga sem hér starfa ólög-
lega,“ segir Guðmundur Gunnars-
son, formaður Rafiðnaðarsam-
bandsins, „en samkvæmt könnun-
um sem iðnaðarmannafélögin í
Reykjavík hafa verið að gera á
byggingamarkaðnum eru þetta
hátt í þúsund manns bara hér á 
suðvesturhorninu.“

Samkvæmt þessum sömu könn-
unum virðist sem margir þessara
verkamanna séu að fá 400 til 600
krónur á tímann, sem er hátt í þús-
und krónum undir almennum taxta.
Þegar við bætist að þeim eru ekki
greidd nein launatengd gjöld þá

blasir við að atvinnurekendur eru
að hagnast um þúsund krónur á
tímann á hverjum starfsmanni,
sem gæti þýtt 200 milljónir á mán-
uði eða svo sem atvinnurekendur
eru að spara sér.

„Þetta eru svimandi tölur og
þetta kolskekkir alla samkeppnis-
stöðu á íslenskum vinnumarkaði.
Þau fyrirtæki sem enn eru að burð-
ast við að standa eðlilega að sínum
málum lenda óhjákvæmilega í
vandræðum.“

Á höfuðborgarsvæðinu starfa
um það bil 15 til 20 þúsund manns í
byggingariðnaði, þannig að ólög-
legir útlendir verkamenn eru
væntanlega meira en fimm prósent

af öllum þeim sem starfa í þessum
geira.

„Maður hefur heyrt sögur um að
þetta fólk sé geymt í lélegum húsum
uppi á Kjalarnesi þar sem því er
hrúgað upp við ömurlegar aðstæð-
ur,“ segir Guðmundur en vill þó taka
fram að hann sjái ekkert athugavert
við að „útlendingar komi hingað að
vinna ef það er gert á eðlilegum for-
sendum og þeir njóti hér þeirra rétt-
inda sem þeir sannarlega eiga rétt á.
Hérna eru óprúttnir menn að nýta
sér vesæld þessa fólks sem þeir
flytja hingað og stinga síðan réttind-
um þess í eigin vasa. Þetta er ekkert
annað en þjófnaður.“

„Hér er hópur atvinnurekenda

sem gerir orðið út á þetta,“ segir
Kristján Gunnarsson, formaður
Starfsgreinasambandsins. „Við-
brögð stjórnvalda eru samt alveg
hreint sorgleg. Þegar dregin eru
fram dæmi um að verið sé að
brjóta lög með mjög grófum hætti
yppa menn bara öxlum og fara 
undan í flæmingi.“

Að sögn Sigurjóns Arnar Þórs-
sonar, aðstoðarmanns félagsmála-
ráðherra, er það ekki hlutverk
ráðuneytisins að fylgjast með 
kjörum og kaupi á vinnumarkaði.
Eftirlitshlutverkið er í höndum 
aðila vinnumarkaðarins og þeir
verða síðan að reka öll slík mál fyir 
félagsdómi. - gb

Þjóðverjar og Sameinuðu þjóðirnar hafna beiðnum Bandaríkjamanna:

Taka ekki að sér öryggishlutverk

●  heilluðu gamla led zeppelin félagann

Robert Plant:

▲

SÍÐA 30

Vilhjálmur Bjarnason:

▲

Í MIÐJU BLAÐSINS 

Fólk verður að 
reikna dæmið á enda

●  fasteignir  ●  hús

Miðnætursól og
heitir hverir

● fyrir alvöru fólk

Makaleit.is:

▲

SÍÐA 30

Rómantískir
netkossar

Bikarkeppni KKÍ:

▲SÍÐA 22-23

Njarðvík og Haukar
bikarmeistarar
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KOFI ANNAN OG JOSCHKA FISCHER
Annan og Fischer ávörpuðu ráðstefnu í
Þýskalandi um öryggismál og lýstu and-
stöðu við að Sameinuðu þjóðirnar og
NATO tækju að sér öryggismál í Írak.

Sviknir um þúsund 
krónur á tímann

Áætla má að meira en fimm prósent verkamanna í byggingariðnaði á suðvesturhorninu séu út-
lendingar sem ekki njóta fullra réttinda. Margir þeirra fá aðeins 400-600 krónur á tímann.

● úrslitaleikirnir fóru fram í gær

Kópavogur:

Biðstöð
brennur

BRUNI Biðstöðin í Gjánni í Kópa-
vogi, þar sem strætisvagnar
Kópavogs hafa haft aðalskipti-
stöð, er svo til ónýt eftir bruna.
Eldur kviknaði í horni biðstöðv-
arinnar um kvöldmatarleytið í
gær. Ekki er enn vitað um orsakir
brunans en ólíklegt er talið að
bruninn hafi stafað af eðlilegum
orsökum. Málið er á frumstigi
rannsóknar hjá lögreglunni í
Kópavogi.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðis-
ins var innan við klukkustund að
ráða niðurlögum eldsins, sem var
ekki mikill, þrátt fyrir mikinn
reyk. Brjóta þurfti glugga og rífa
þak til að auðvelda slökkvistörf.
Ekki er vitað til þess að fólk hafi
þurft að flýja út úr biðstöðinni 
eftir að eldurinn kom upp. - gb
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SPÁNN, AP „Þetta er mesti elds-
voðinn í sögu borgarinnar,“ sagði
Alberto Ruiz-Gallardon, borgar-
stjóri í Madríd, þar sem hann stóð
fyrir framan Windsor-skýjakljúf-
inn í miðborg Madrídar sem eyði-
lagðist í eldi, sem kviknaði laust
fyrir miðnætti á laugardagskvöld,
og brann fram eftir degi í gær.

Slökkviliðsmenn fengu ekkert
við eldinn ráðið. Eldhafið var gríð-
arlegt og hitinn og reykurinn svo
mikill að slökkviliðsmenn komust
ekki inn í bygginguna til að reyna
að slökkva eldinn. Nokkrar efstu
hæðir byggingarinnar hrundu og
sögðu slökkviliðsmenn í gær að svo
gæti farið að öll byggingin myndi

hrynja. Sjö slökkviliðsmenn voru
fluttir á sjúkrahús vegna reyk-
eitrunar en sex þeirra fengu fljót-
lega að fara heim.

Ekki er vitað hvers vegna eld-
urinn kviknaði. Byggingin var
næsta mannlaus þegar eldurinn
braust út og komust allir út heilir
á húfi. Windsor-skýjakljúfurinn
var reistur á árunum 1973 til 1979
og var eitt af kennileitum borgar-
innar. Hann var 32 hæðir og 106
metrar á hæð. ■

RÍKISÚTVARPIÐ Gunnlaugur Sævar
Gunnlaugsson, formaður út-
varpsráðs og fulltrúi Sjálfstæð-
isflokksins er mjög hlynntur því
að afnema afnotagjöld Ríkisút-
varpsins. Aðspurður segist hann
ekki telja að afnám afnotagjalda
rýri starfsemi RÚV til lengri
tíma. „Það verður að finna aðrar
leiðir til að útvega stofnuninni
fé. Þjóðirnar í kringum okkur
nota ýmsar aðrar leiðir sem eru
heppilegri en afnotagjöld,“ segir
hann.

Hann bendir á að rökin gegn
því að afnema afnotagjöld, sem
sumir innan stofnunarinnar hafi
haldið fram, séu þau að RÚV muni
missa ákveðið sjálfstæði. „Stofn-
unin er þó með sama hætti háð 
opinberum tekjum nú – það er, hið
opinbera ákveður hver fjárhæð
afnotagjaldanna eigi að vera. Það
er dýrt að innheimta afnotagjöld
og stofnunin getur jafnframt hætt
þessari ógeðfelldu tækjaleit sinni
sem hún hefur þurft að stunda,“
segir hann. - sda

Afnotagjöldin stríða 
gegn evrópulögum

Afnotagjöld Ríkisútvarpsins verða lögð niður og eru stjórnvöld þannig að bregð-
ast við gagnrýni ESA, Eftirlitsstofnunar EFTA. Menntamálaráðherra leggur

fram frumvarp á næstunni þar sem hlutverk RÚV verður endurskilgreint.
RÍKISÚTVARPIÐ Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra mun á næstu fjórum vikum
leggja fram frumvarp til breytinga
á lögum um Ríkisútvarpið þar sem
lagt er til að afnotagjöld verði af-
numin. Með frumvarpinu er brugð-
ist við gagnrýni ESA, Eftirlits-
stofnunar EFTA, sem rannsakað
hefur málefni Ríkisútvarpsins frá
því í maí í fyrra. Ástæða þótti til að
kanna hvort RÚV hafi rétt á að inn-
heimta skylduáskriftargjöld og fá
um leið rekstrarfé af auglýsinga-
tekjum. Einnig þótti ástæða til 
að kanna hvort ríkisstyrkjum til
Ríkisútvarpsins sé varið á lögmæt-
an hátt og í samræmi við skyldur
Ríkisútvarpsins.

„ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, er
að fara yfir málefni Ríkisútvarps-
ins og almannaþjónustuhlutverk
þess. Við þurfum að leggja frum-
varpið fram á því formi að það

standist kröfur ESA. Ýmislegt
fleira kemur inn í þetta en ein-
ungis afnotagjöld,“ segir Þorgerð-
ur Katrín aðspurð.

Eitt af því sem ESA hefur verið
að skoða er hvort flokka eigi af-
notagjöld RÚV sem ríkisstyrk.
ESA hefur bent á að svo réttlæta
megi ríkisstyrki til almennings-
útvarps verði það að vera ljóst
hverjar skyldur þess eru. Þá verði
að vera skýr skil milli kostnaðar al-
menningsútvarpsins við að upp-
fylla þessar skyldur og annars
kostnaðar, svo sem vegna dag-
skrárgerðar sem ekki má flokka
undir þessar skyldur. Enn fremur
skuli ríkisstyrkir til almennings-
útvarpsins vera í réttu hlutfalli við
kostnað vegna þessara skyldna.

„Aðalatriðið er að skilið sé á
milli almannaþjónustuhlutverks
RÚV og þjónustu á samkeppnis-
grundvelli og skilgreina í hverju

almannaþjónustuhlutverkið felst.
Við erum að skerpa á hlutverki
RÚV og skilgreina nákvæmlega
hvað falli þar undir,“ segir 
Þorgerður. 

Hún segist vongóð um að sátt
verði um breytingarnar sem frum-
varpið felur í sér. Aðspurð segir
hún að ekki hafi enn verið ákveðið
hvenær afnotagjöldin verði felld
úr gildi, hvort það verði strax eða
eftir nokkur ár.

Þorgerður segir að farið hafi
verið yfir nokkrar leiðir til þess að
sjá stofnuninni fyrir rekstrarfé í
stað afnotagjaldanna og verið sé að
meta hvað sé heppilegast, annars
vegar fyrir RÚV og hins vegar 
fyrir fólkið í landinu. Hún nefnir
nefskatt eða fjárlög sem hugsan-
legan möguleika, en einnig hafi
verið rætt um að nýta megi per-
sónuafsláttinn.

sda@frettabladid.is

STEINGRÍMUR J. SIGFÚSSON:
„Ég hef viljað trúa því í lengstu lög að ef
eitthvað væri mönnum sæmilega heilagt

væru það málefni Ríkisútvarpsins.“

Steingrímur J. Sigfússon:

Vill fara 
varlega

RÍKISÚTVARPIÐ Við höfum viljað
fara varlega í þessum efnum og
ekki viljað fara út í neinn glanna-
skap með Ríkisútvarpið. Ég vil sjá
betur hvað eigi að taka við og
hvernig það verði útfært áður en
RÚV sleppur frá þessum trygga
tekjustofni.

Annars er mjög sérkennilegt
hvernig að þessu er staðið – að
boða þetta allt í einu, hálfkarað í
einhverju uppsláttarviðtali í fjöl-
miðlum. Ég hef viljað trúa því í
lengstu lög að ef eitthvað væri
mönnum sæmilega heilagt væru
það málefni Ríkisútvarpsins og að
menn vönduðu sig og reyndu að
ná sem mestri samstöðu. Ég er
ekki viss um að þetta sé rétt leið
til þess. - sda

GUÐJÓN ARNAR KRISTINSSON
Formaður Frjálslynda flokksins sem lagt

hefur fram þingsályktunartillögu um Ríkis-
útvarpið

Frjálslyndi flokkurinn:

Afnotagjöld
óviðunandi

RÍKISÚTVARPIÐ Í þingsályktunar-
tillögu Frjálslynda flokksins sem
nú er til umræðu á Alþingi segir
að núverandi fjármögnun Ríkisút-
varpsins með afnotagjöldum og
auglýsingatekjum sé óviðunandi.
„Rökin gegn skylduáskrift eru
góð og gild. Sömuleiðis má segja
að samkeppnin á auglýsingamark-
aði við aðra ljósvakafjölmiðla sé
alls ekki sanngjörn. Ríkisútvarpið
nýtur í henni meðgjafar með af-
notagjöldunum sem Stöð 2 nýtur
að vísu einnig, en með eðlilegri
markaðssetningu og sölu þjónustu
sinnar. Hér þarf breyting að koma
til. Ekki verður séð að önnur lausn
sé til í stöðunni en sú að Ríkisút-
varpið verði að fullu fjármagnað
úr ríkissjóði á fjárlögum ár hvert
og því um leið skákað út af aug-
lýsingamarkaðnum.“ - sda 

Ölvunarakstur:

Ók á gröfu
LÖGREGLUMÁL Fjórir menn voru
handteknir fyrir ölvunarakstur í
Reykjavík aðfaranótt sunnudags.
Einn þeirra var akandi á gröfu á
Hverfisgötunni.

Þá var kona slegin með flösku í
höfuðið skammt frá skemmti-
staðnum Nelly's í Bankastræti
rétt fyrir klukkan fimm. 

Einnig var ekið á mann í Lækj-
argötu og var hann fluttur á slysa-
deild með eymsli í öxl og á baki.
Hann hafði anað út á götuna án
þess að huga neitt að umferðinni. 

- gb

SVANFRÍÐUR JÓNASDÓTTIR:
„Ef RÚV fer á fjárlög er það þar með 

komið á beinan hátt undir ríkisvaldið.“

Svanfríður Jónasdóttir:

Ekki rætt
RÍKISÚTVARPIÐ „Það skiptir verulegu
máli fyrir eðli Ríkisútvarpsins
hvort það sé á fjárlögum eða ekki.
Ef RÚV fer á fjárlög er það þar með
komið á beinan hátt undir ríkis-
valdið og ekki ljóst hvernig tryggja
megi að RÚV fái það frelsi sem það
þarf,“ segir Svanfríður Jónasdóttir,
fulltrúi Samfylkingarinnar í út-
varpsráði.

„Það kemur á óvart að ráðherra
skýri frá þessum fyrirætlunum á
þessum tímapunkti því enn er verið
að vinna að undirbúningi frum-
varpsins. Það er vont að enginn veit
hvað er að gerast með smíði frum-
varpsins og hverjir það eru sem
standa að baki því. Þetta hefur ekki
verið rætt í útvarpsráði og er ekki á
dagskrá,“ segir hún. - sda

Maður handtekinn:

Í stolnum lög-
reglubúningi

LÖGREGLUMÁL Maður nokkur var
handtekinn í stolnum lögreglu-
búningi rétt fyrir klukkan fimm í
fyrrinótt. Búningnum sagðist
hann hafa stolið á búningalager í
Þjóðleikhúsinu.

„Hann var að áreita fólk á
Laugaveginum og hljóp svo í burtu.
Við náðum honum á Hverfis-
götunni og hann fékk að prófa allan
löggupakkann, bæði löggubílinn,
fangageymsluna og rannsóknar-
deildina,“ sagði lögreglumaður
sem Fréttablaðið ræddi við í gær.

Maðurinn verður væntanlega
ákærður bæði fyrir óspektir á al-
mannafæri og þjófnað auk þess
sem það varðar sekt að nota lög-
reglubúning opinberlega án þess
að hafa til þess heimild. - gb

SPURNING DAGSINS
Ernst, ætlarðu að taka margar
Dominos-pitsur með þér til
Færeyja?

Nei, það ætla ég ekki að gera. Í Færeyj-
um er svo mikið skerpukjöt að það er
ekki pláss fyrir pitsur.

Ernst S. Olsen fór á kostum í hlutverki Færeyings
í auglýsingum fyrir Dominos-pitsur. Hann er hætt-
ur sem framkvæmdastjóri Vestnorræna ráðsins
og ætlar að flytja heim til Færeyja á næstunni.

ELDURINN EIRÐI ENGU
Slökkvilið fékk ekkert við eldinn ráðið. Eld-
urinn logaði á flestum hæðum byggingar-
innar eins og sjá má á þessum myndum.

GUNNLAUGUR SÆVAR 
GUNNLAUGSSON:

„Stofnunin getur jafnframt hætt þessari
ógeðfelldu tækjaleit sinni sem hún hefur

þurft að stunda.“

Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson:

Samþykkur niðurfellingu

ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR Á RÍKISSTJÓRNARFUNDI.
Menntamálaráðherra segir það aðalatriði að skilið sé á milli almannaþjónustuhlutverks RÚV og þjónustu á samkeppnisgrundvelli og skil-

greina í hverju almannaþjónustuhlutverkið felst. 

Eldur eirði engu í 32 hæða skýjakljúfi:

Gríðarlegt eldhaf
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Vatnasvæði Jökulsár á Fjöllum friðað:

Breytir Landsvirkjun engu
VIRKJANIR „Þetta svæði hefur
aldrei verið inni á okkar áætlun-
um og því breytir þessi niður-
staða alls engu hvað Landsvirkj-
un varðar,“ segir Friðrik Sophus-
son, forstjóri Landsvirkjunar,
vegna yfirlýsinga Sigríðar Önnu
Þórðardóttur að ekki verði hreyft
við vatnasvæði Jökulsár á Fjöll-
um og öll virkjunaráform þar því
útilokuð.

Friðrik segir þetta ekki hafa
komið á óvart enda verið vitað
um alllangan tíma en Landsvirkj-
un hefur aldrei síðan hann hóf
þar störf haft augastað á virkjun-
um á umræddu svæði. „Þessi um-
ræða um virkjunaráform þar eru
ekki frá okkur komin og ég man

ekki til þess að rætt hafi verið um
þennan kost á fundum hér innan-
dyra.“

Sem kunnugt er, eru margar
náttúruperlur á svæðinu og þar á
meðal vatnsmesti foss Evrópu,
Dettifoss, en nú þarf ekki lengur
að óttast að hann hverfi sjónum
manna þrátt fyrir mikla virkjun-
armöguleika. ■

Sjíar komast til
valda í Írak

Helsti listi sjía fékk tæplega helming atkvæða í kosningu til stjórnlagaþings
Íraks. Þrír stærstu listarnir fengu nær 90 prósent atkvæða. Súnníar héldu sig

fjarri kjörstöðum og var kjörsókn þeirra allt niður í tvö prósent.
ÍRAK, AP Þrjú framboð súnní-
múslima og Kúrda fengu nær níu
af hverjum tíu greiddum atkvæð-
um í kosningunum til stjórnlaga-
þings Íraks sem fram fóru undir
lok síðasta mánaðar. Sameinaða
íraska bandalagið, listinn sem var
settur saman að frumkvæði hins
áhrifamikla sjíaklerks Ali al-
Sistani, fékk nær helming at-
kvæða og er langstærstur allra
framboða.

„Okkur ber skylda til þess að
vinna saman í þágu landsmanna,“
sagði Ibrahim al-Jaafari, núver-
andi varaforseti Íraks og hugsan-
legur frambjóðandi til forsætis-
ráðherra eftir að tilkynnt var um
úrslitin í gær. Stjórnlagaþingið
kýs forseta og tvo varaforseta
sem útnefna forsætisráðherra ríkisstjórnar sem stýrir landinu

fram að þingkosningum á grund-
velli nýrrar stjórnarskrár.

Fyrirfram var búist við því að
Sameinaða íraska bandalagið
myndi fá flest atkvæði og kemur
jafnvel helst á óvart að sigur
bandalagsins var ekki stærri.
Bandalagið þarf því að semja við
Kúrdíska bandalagið og Lista
Íraka, flokk Iyad Allawi forsætis-
ráðherra, um val á forsætisnefnd
og forsætisráðherra.

Úrslit kosninganna þýða að
sjía-múslimar komast til valda í
Írak í fyrsta sinn í sögu landsins.
Þó þeir telji 60 prósent lands-
manna hafa súnní-múslimar, sem
eru um 20 prósent landsmanna,
lengst af farið með völd í Írak.

Kjörsókn meðal súnní-múslima

var mjög lítil, hvort tveggja
vegna þess að leiðtogar þeirra
höfðu kvatt þá til að hunsa kosn-
ingarnar og vegna ótta þeirra við
árásir á kjörstaði. Í Salahadin-
héraði þar sem súnníar eru fjöl-
mennastir var kjörsókn aðeins 29
prósent. Hún var enn þá minni í
Anbar-héraði þar sem einungis
tvö prósent atkvæðabærra manna
skiluðu sér á kjörstað.

Þessi laka kjörsókn er talin ein
helsta ógnin við stjórnlagaferlið.
Fái súnní-múslimar ekki aðkomu
að því umfram það sem kosninga-
úrslitin tryggja þeim er óttast að
óöldin í landinu kunni að versna
enn.

111 listar voru í framboði en
aðeins tólf þeirra fá sæti á stjórn-
lagaþinginu. ■

Kynsjúkdómar eldra fólks:

Ómeðvitað
um hættuna

BRETLAND Miðaldra fólk er ekki
nægilega vel meðvitað um þá
hættu sem því stafar af kynsjúk-
dómum að því er fram kemur í
breska blaðinu The Times. Þeim
fjölgar sem sýkjast af kynsjúk-
dómum á aldrinum 45 til 64 ára,
einkum klamidíu, herpes, vörtum
og lekanda.

Í nýrri bók um kynlíf kvenna á
breytingaskeiðinu segir að þær
kunni að eiga frekar á hættu að
smitast af kynsjúkdómi en yngri
konur þar sem ónæmiskerfinu
hnigni með aldrinum. ■

ALNÆMISSJÚKLINGUR
Nýtt afbrigði af þessum illræmda sjúkdóm
hefur fundist í Bandaríkjunum og valdið
hræðslu meðal heilbrigðisstarfsmanna.

Alnæmi:

Ótti við nýtt
afbrigði

BANDARÍKIN Nýtt afbrigði af hinni
illræmdu alnæmisveiru hefur
skotið upp kollinum í New York í
Bandaríkjunum og valdið mikilli
hræðslu meðal heilbrigðisstarfs-
manna þar þrátt fyrir að aðeins
einn maður hafi verið greindur
hingað til. Er þetta nýja afbrigði
ónæmt fyrir nánast öllum þeim
lyfjum sem gagnast hafa hingað
til og er skæðari en gamla veiran
að því leyti að fórnarlambið veik-
ist mun fyrr en áður hefur þekkst.
Hafa heilbrigðisyfirvöld beint
þeim tilmælum til heilbrigðis-
starfsfólks að fara varlega og
rannsaka alla nýja sjúklinga sem
leita sér aðstoðar. ■

BLAIR Á FLOKKSÞINGI
Tony Blair þykir næsta öruggur um sigur í

kosningum sem búist er við að verði
haldnar í maí.

Milburn um Blair:

Evrukosning
ræður sköpum
BRETLAND Tony Blair getur varla
verið forsætisráðherra áfram ef
Bretar greiða atkvæði gegn evr-
unni í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Þetta sagði Alan Milburn, ráð-
herra í ríkisstjórn Blair og stjórn-
andi kosningabaráttu Verka-
mannaflokksins, í viðtali við The
Sunday Times.

Milburn gaf til kynna að Blair
myndi segja af sér ef Bretar
felldu það í atkvæðagreiðslu að
taka upp evruna en vildi engu slá
föstu, ekki heldur því að hann
kláraði næsta kjörtímabil ef hann
hefði sigur í atkvæðagreiðslunni.

Kannanir sýna að meirihluti
Breta sé andvígur upptöku evr-
unnar. ■

FIMM FÓRUST Fimm menn létust
þegar snjóflóð féll á þá þar sem
þeir voru í fjallaklifri á grískum
skíðastað. Mennirnir voru í hóp
28 félaga klifurhóps frá Aþenu.
Aðrir í hópnum sluppu með smá-
vægileg meiðsli.

■ EVRÓPA

FORSTJÓRI LANDSVIRKJUNAR
Endanlega hefur verið tekið fyrir að

virkjað verði á vatnasvæði Jökulsár á
Fjöllum en Friðrik Sophusson segir
það engu breyta fyrir Landsvirkjun
enda aldrei staðið til að virkja þar.

HLUSTAÐ Á FRÉTTIR
Úrslita kosninganna sem fram fóru undir lok síðasta mánaðar var beðið með mikilli eftir-

væntingu.

ATKVÆÐAMAGN HELSTU
HREYFINGA
Sameinaða íraska bandalagið 4.075.295
Kúrdíska bandalagið 2.175.551
Íraski listinn 1.168.943
Flokkur Íraka 150.680 

FRAM UNDAN
Framboð hafa þrjá daga til að kæra
úrslitin.
Helsta verkefni stjórnlagaþingsins
verður að semja stjórnarskrá fyrir Írak.
Að auki velur það þriggja manna for-
sætisnefnd sem velur forsætisráð-
herra.
Þjóðaratkvæðagreiðsla um nýja stjórn-
arskrá á að fara fram ekki síðar en 15.
október. Verði hún samþykkt verður
kosið samkvæmt henni, annars verður
nýtt stjórnlagaþing kosið.
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Ísraelsstjórn:

Óttast árásir
öfgamanna

ÍSRAEL, AP Ariel Sharon, forsætis-
ráðherra Ísraels, fyrirskipaði lög-
reglu að taka á öfgasinnuðum
ísraelskum andstæðingum samn-
inga við Palestínumenn af hörku
eftir að þeir fóru að hóta því að
ráðast á ráðherra Ísraelsstjórnar.

Ráðherrar sögðu andrúmsloftið í
Ísrael svipað því sem var árið 1995
þegar ísraelskur öfgamaður myrti
Yitzhak Rabin forsætisráðherra.

Ísraelska stjórnin samþykkti
lista með nöfnum 500 Palestínu-
manna sem verður sleppt úr fang-
elsi á næstu dögum og leyfði nokkur
hundruð palestínskum verkamönn-
um að snúa aftur til starfa í Ísrael. ■
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Grunnnet Landssímans:

Meginhlutar kostnaðargreindir
FJARSKIPTI Ekki er til nein skýring 
á grunnneti Landssímans, hvorki 
almenn né í lögum. Póst- og fjar-
skiptastofnun hefur gert tilraun til
að útskýra hvað sé innifalið í 
grunnnetinu, meðal annars þar sem
stofnunin ákveður heildsöluverð
fyrir aðgang að því. 

Eftir því sem Hrafnkell Gísla-
son, forstjóri Póst- og fjarskipta-
stofnunar segir er það þrennt sem
telja má til meginhluta grunn-
nets; heimtaugar, fastasambönd
eins og ljósleiðarar og aðstaða 
fyrir hýsingu fjarskiptabúnaðar,
eins og símstöðvarhús. Stofnunin
lítur ekki svo á að ADSL-búnaður

sé hluti af grunnnetinu. Til að
ákvarða heildsöluverð, hefur farið
fram kostnaðargreining á leigulín-
um og farið yfir hýsingarkostnað. 

Hrafnkell segir einnig að þegar
litið er til ADSL-markaðarins hér á
landi, þá gildi hér sama fjarskipta-
löggjöf og í Evrópu en mun betri ár-
angur hafi náðst á samkeppnismark-
aði en í öðrum Evrópulöndum. Hér
séu 44 prósent notenda tengdir hjá
samkeppnisaðilum Símans, sem er
hærra hlutfall en í öðrum Evrópu-
löndum. Það þýði þó ekki að Og-
Vodafone eða Síminn hafi ekki á
stundum haft ástæðu til að kvarta.

- ss

Kofar á lóð rússneska sendiráðsins:

Grenndarkynning barst alltof seint
SKIPULAGSMÁL Nágrannar rúss-
neska sendiráðsins við Garða-
stræti 35 eru margir hverjir
ósáttir við þá sjónmengun sem
stafar af timburkofum sem hafa
verið þar í byggingu undanfarið
eitt og hálft ár. 

Fyrir jólin barst nokkrum ná-
grönnunum svokölluð grenndar-
kynning vegna byggingar kof-
anna en samkvæmt reglum á að
senda út slíka kynningu áður en
framkvæmdir hefjast. Grennd-
arkynning felst í því að skipu-
lagsnefnd kynnir nágrönnum
fyrirhugaða framkvæmd eða
deiliskipulagsbreytingu skrif-
lega og gefur þeim kost á að tjá
sig um málið innan ákveðins
frests sem má ekki vera
skemmri en fjórar vikur. 

Grenndarkynningin barst þó
að þessu sinni ekki fyrr en einu
og hálfu síðar en bygging hófst.

„Ég hringdi og gerði athuga-
semd til að undirstrika að allur
framgangur í málinu hefur 
verið hlægilegur af hálfu Skipu-
lagsstofnunar,“ segir Rúdolf Ad-
olfsson, nágranni sendiráðsins.
„Ég er þó ekki að kvarta yfir ná-
býlinu við Rússana, það má ekki
túlka það svo. En ég veit ekki
fyrir hvern þessi kynning var.
Ætli þetta hafi bara ekki verið
skrifræðisbáknið að sinna 
sínum skyldum,“ segir Rúdolf.
Bætir hann því við að miðað við
vinnulagið til þessa sé talsvert
langt í að bygging skúranna
klárist.

- fb

SAMGÖNGUR Ef Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra tæki jafn vel
undir sjónarmið annarra í landinu
og hann gerði þegar hann ákvað
að flýta frekari tvöföldun
Reykjanesbrautarinnar þyrfti
ríkið að reiða fram um 80
milljarða í þær vegabætur
sem hæst hefur verið talað
um síðustu misseri.

Sé gróflega tekinn saman sá
kostnaður sem til kæmi ef þrýst-
ingur annarra hagsmunahópa um
landið fengi jafn blíðar mót-
tökur hjá samgönguráðherra
og ríkinu má gera því skóna að
um 80 milljarða króna þyrfti til.
Er þá um að ræða tíu til tólf verk-
efni sem kallað hefur verið ítrek-
að á hin síðari ár og eru hin ýmsu
jarðgöng þar frekust til fjárins.

Jarðgöng til Eyja eru áberandi
dýrasti kosturinn en hafa ber í
huga að menn deilir mjög á um
raunverulegan kostnað við þau.
Mörg vafaatriði eru enn til staðar

en ganga verður út
frá því að útreikning-
ar Vegagerðarinnar
séu nærri lagi enda
fáir aðrir sem hafa jafn
ítarlega reynslu af slík-
um verkefnum. Þeir tveir há-
lendisvegir sem uppi eru á borð-
um eru einnig fjárfrekir. Norður-
vegur er reyndar einkafram-
kvæmd en ólíklegt er annað en
ríkið komi eitthvað að fjármögn-
un verði hann að veruleika. Hinn
kosturinn er að byggja upp góðan
heilsársveg um Kjöl og er áætlað
að slíkt muni kosta ríkið um níu
milljarða króna.

Sumir kostirnir eru reyndar

aðeins í orði eins og sakir standa
en telja verður að taka verði tillit
til Vopnfirðinga og kröfu þeirra
um göng um Hellisheiði eystri

innan ekki mjög langs tíma. Sama
gildir um Norðurfjarðargöng sem
styrkja munu byggðir fyrir aust-
an land. albert@frettabladid.is

HNÍFSTUNGA Kona stakk sam-
býlismann sinn í kviðinn í átök-
um á heimili í Breiðholti í gær-
morgun. Maðurinn var fluttur á
slysadeild með tveggja senti-
metra djúpan skurð, en mun ekki
hafa meiðst alvarlega.

HEILAHRISTINGUR Á Ísafirði var
maður fluttur á sjúkrahús í fyrri-
nótt með heilahristing eftir slags-
mál við annan mann úti á götu.
Báðir hafa lagt fram kæru.
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*Innifalið: Flug, flugvallarskattar og eldsneytisgjald 

Verð frá 36.900 kr.
*

Netsmellur til USA 

Bandaríkjaferðir á frábæru verði

Bókaðu á www.icelandair.is

■ MIÐ-AUSTURLÖND

Kannt þú skyndihjálp? 

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á að fella niður afnotagjöld
RÚV?

Niðurstöður gærdagsins á visir.is

30%

70%
Nei

Já

Farðu inn á fréttahluta visir.is 
og segðu þína skoðun

KJÖRKASSINN

ÚTVARPSMASTUR TELST TIL GRUNNNETS SÍMANS
Forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar segir meiri samkeppni á ADSL-markaði hér en ann-

ars staðar í Evrópu.

RÚSSNESKA SENDIRÁÐIÐ
Nágrannar sendiráðsins eru margir hverjir

ósáttir við kofa sem hafa verið í byggingu á
lóð þess.

Óskir um tugi milljarða
í vegaframkvæmdir

Ef orðið yrði við þeim tíu óskum um samgöngubætur sem fara hvað hæst, þyrfti ríkið að greiða til þess
allt að 80 milljarða króna. Dýrust yrðu jarðgöng til Eyja.

Áætlaður kostnaður í kr.*
Jarðgöng til Eyja 20 – 33 milljarðar
Sundabrautin 8 – 9 milljarðar
Norðurvegur (hálendisvegur) 5 – 7 milljarðar
Hálendisvegur um Kjöl 9 milljarðar
Héðinsfjarðargöng (Siglufjörður – Ólafsfjörður) 5.6 milljarðar
Reykjanesbrautin (tvöföldun alla leið) 4 – 5 milljarðar
Þreföldun Suðurlandsvegar 700 milljónir
Norðurfjarðargöng (Seyðisfjörður – Eskifjörður) 6 milljarðar
Hellisheiði eystri 4 – 5 milljarðar
Þverun Vestfjarða (Þorska- Gufu- og Djúpafjarðar) 1.6 milljarðar

* hafa ber í huga að kostnaðartölur eru gróflega áætlaðar í flestum tilvikum og einkafyrirtæki koma 
eða gætu komið að einhverjum þessara framkvæmda þegar fram líða stundir.

NOKKUR AF STÆRSTU BAR-
ÁTTUMÁLUM ÍSLENDINGA Í

SAMGÖNGUMÁLUM

Hafnarfjörður:

Málning á
gólf og veggi

LÖGREGLUMÁL Skemmdarverk voru
unnin á Skátaheimilinu í Hafnar-
firði snemma í gærmorgun.
Nokkrir menn ruddust inn í húsið
og sprautuðu málningu á gólf og
veggi.

Skátaheimilið er að hluta til
notað sem gistiheimili þar sem
fólk leigir herbergi til íbúðar.
Enginn leigjenda er grunaður um
verknaðinn en lögregla er með
málið í rannsókn. - gb

■ LÖGREGLUFRÉTTIR

REKIÐ MEÐ HAGNAÐI Air Arabia,
fyrsta lágfargjaldaflugfélagið
sem sett var á fót í Mið-Austur-
löndum, var rekið með hagnaði í
fyrra, fyrsta heila árið sem það
starfaði. Niðurstaðan er umfram
væntingar því búist var við tap-
rekstri fyrsta árið.
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1Hvaða virtu kvikmyndaverðlaun
hlaut Valdís Óskarsdóttir?

2Fyrir hvað stendur MÍR, sem verður
60 ára í vor?

3Fyrir hvað er Ernst S. Olsen frægast-
ur á Íslandi?

SVÖRIN ERU Á BLS. 30

VEISTU SVARIÐ?
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Borgarfulltrúi segir fyrrverandi borgarstjóra segja ósatt:

Holræsagjaldið er ekki tekið með
BORGARMÁL „Hún er að segja ósatt,“
segir Guðlaugur Þór Þórðarson,
borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
í Reykjavík, um þau orð Ingibjarg-
ar Sólrúnar Gísladóttur, fyrrum
borgarstjóra, í Fréttablaðinu á
laugardag að álagningarhlutfall
fasteignagjalda hafi ekki hækkað.

„Þegar hún segir að álagningar-
hlutfallið hafi ekki hækkað af fast-
eignagjöldunum gleymir hún ein-
um litlum holræsaskatti sem er
hækkun upp á 20 til 30 prósent,“
segir Guðlaugur Þór. „Í öðru lagi
segir hún það staðreynd að gjöld á
eignir manna séu hvergi lægri á
höfuðborgarsvæðinu en í Reykja-
vík. Það er alrangt. Seltjarnarnes-

bær er ekki með neitt holræsagjald
og þar af leiðandi með lægstu
gjöldin á eignir. Síðan eru fleiri
sveitagjöld með jafn mikla eða
lægri fasteignaskatta en Reykja-
víkurborg.“

Ingibjörg Sólrún sagði í Frétta-
blaðinu á laugardag að það væri
rangt hjá Guðlaugi Þór að lóða-
skortur hefði hækkað fasteigna-
verð. „Ég bið þá bara fólk að taka
vel eftir því að hér er komin ný
hagfræðikenning sem gjörbyltir
öllum hugmyndum manna um
framboð og eftirspurn,“ segir 
Guðlaugur Þór.

Ekki náðist í Ingibjörgu Sólrúnu
í gær. - bþg

FISKVINNSLUFYRIRTÆKI Nokkuð er um
að fiskvinnslufyrirtæki eigi hús-
næði, jafnvel heilt fjölbýlishús, til
að geta leigt út til erlendra farand-
verkamanna á höfuðborgarsvæð-
inu og er þar auðvitað um nútíma
verbúðir að ræða. Talsverður áhugi
virðist vera á þessu fyrirkomulagi
hjá fyrirtækjunum enda verður
þannig auðveldara að fá starfsfólk
og atvinnuleyfi fyrir það.

Fiskkaup í Reykjavík, sem er í
eigu Jóns Ásbjörnssonar, á fjöl-
býlishúsið númer 29 við Nýlendu-
götu í Reykjavík. Ásbjörn Jónsson
framkvæmdastjóri segir að afi
sinn hafi byggt húsið árið 1936 og
það hafi verið í eigu fjölskyld-
unnar alla tíð síðan. Í húsinu séu
fimm litlar íbúðir og þær séu
leigðar erlendu farandverkafólki
á góðum kjörum en hjá Fiskkaup-
um starfa um 20 verkamenn.

Óskar Þór Karlsson, formaður
Samtaka fiskvinnslu án útgerðar,
rekur Ísfisk ehf. Fyrirtæki hans á
fimm herbergja íbúð sem fjórir til
fimm verkamenn geta búið í 
meðan þeir finna eigin húsnæði.

Þá hefur Toppfiskur í Hafnar-
firði leitað að húsnæði til kaups í
mörg ár. - ghs

Komin í úrvalsdeildina
Valdís Óskarsdóttir er fyrsti Íslendingurinn sem hlotið hefur bresku kvikmyndaverðlaunin. Þau hlotn-
uðust henni fyrir klippingu myndarinnar Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Hún er ekki tilnefnd

til Óskarsverðlaunanna og segir kvikmyndagerðarmaður það óskiljanlegt.
VERÐLAUN „Þetta er gríðarmikil við-
urkenning. Þessi verðlaun koma
eiginlega strax á eftir Óskarnum í
umfangi og stærð,“ segir Ásgrímur
Sverrison kvikmyndagerðarmaður
um sigur Valdísar Óskarsdóttur 
á Bafta-verðlaunahátíðinni í Bret-
landi í fyrrakvöld. 

Valdís fékk þar verðlaun fyrst 
Íslendinga fyrir að klippa myndina
Eternal Sunshine of the Spotless
Mind með Jim Carrey og Kate
Winslet í aðalhlutverkum. Sigraði

hún þar fræga
klippara á borð við
Thelmu Schoonma-
ker, sem vann að
stórmynd Martins
Scorsese, The Avi-
ator. Thelma hefur
einmitt verið til-
nefnd til Óskars-
verðlaunanna í ár,
eins og klipparar
myndarinnar Colla-
teral sem einnig
töpuðu fyrir Val-
dísi í fyrrakvöld.

„Þessi verðlaun
eru forleikur að Óskarnum og hafa
í gegnum árin gefið sterkar vís-
bendingar um sigurvegarana þar.
En af einhverjum óskiljanlegum

ástæðum er Valdís ekki tilnefnd til
Óskarsverðlaunanna. Sigurinn hjá
Bafta sannar hversu undarlegt var
að tilnefna hana ekki til þeirra
verðlauna,“ segir Ásgrímur.

Ásgrímur segir að Thelma hafi
alla tíð verið í miklu uppáhaldi hjá
Valdísi enda hefur hún klippt nán-
ast allar myndir Martins Scorsese.
Á meðal þeirra eru Goodfellas,
Casino, Gangs of New York og 
Raging Bull, sem hún vann Óskar-
inn fyrir árið 1980. „Hún er klipp-
ari númer eitt í dag enda raðar
Scorsese bara í kringum sig topp-

fólki. Ég hef heyrt Valdísi hlaða
hana lofi og prísi,“ segir Ásgrímur,
sem segist ekki vita hvort Bafta-
verðlaunin eigi eftir að breyta ferli
Valdísar. „Þetta sýnir alla vega og
sannar að hún er komin í úrvals-
deildina í heiminum eins og hún
hefur verið í dálítið mörg ár. Þessi
verðlaun eru staðfesting á því.“

Ásgrímur vann með Valdísi fyr-
ir mörgum árum þegar hann að-
stoðaði hana við klippingu á
Sódómu Reykjavík. „Það var sér-
lega ljúft. Hún er alveg frábær
manneskja. Ég kunni afskaplega

vel við hana og hún er yfirveguð og
æðrulaus. Það er hennar stærsta
„talent.“ Hún hefur góða heildaryf-
irsýn eins og allir góðir klipparar
þurfa að hafa.“

Þess má geta að leikstjóri 
Eternal Sunshine of the Spotless
Mind er Michel Gondry sem hefur
leikstýrt mörgum myndböndum
Bjarkar Guðmundsdóttur, þar á
meðal Human Behavior, Army of
Me og Hyperballad. Kann hann því
greinilega vel að starfa með ís-
lenskum kjarnakonum.

freyr@frettabladid.is

Hernámsstjórnin í Írak:

Var eins og
illta vestrið

BANDARÍKIN, AP Bandarískir her-
menn og embættismenn keyrðu á
milli verktaka í Bagdad með and-
virði tuga og hundruða milljóna
króna í seðlum og greiddu fyrir
unnin verk í reiðufé. Peningarnir
komu úr byrgi Saddams Hussein og
ekkert eftirlit var með þeim eftir að
þeir voru taldir út úr fjárhirslunum.

Svona lýsir Frank Willis,
fyrrum embættismaður í banda-
rísku hernámsstjórninni, fyrstu
dögunum eftir innrásina. Hann
segir embættismenn hafa verið
reynslulausa og hrædda við að taka
ákvarðanir. „Ég hef lýst þessari
óreiðu sem villta vestrinu.“ ■

Jóhannes Páll II:

Ávarpaði
mannfjölda

VATÍKANIÐ, AP Jóhannes Páll II páfi
ávarpaði fólk út um gluggann á
íbúð sinni við Péturstorg í gær og
er það í fyrsta skipti sem hann
gerir slíkt frá því hann veiktist og
var fluttur á
sjúkrahús fyrir
hálfum mánuði. 

A ð s t o ð a r -
maður páfa
flutti megnið af
s k i l a b o ð u m
páfa til mann-
fjöldans en und-
ir lokin sagði
páfi skýrri
röddu. „Gleði-
legan sunnudag.
Þakka ykkur
fyrir,“ sagði
hann og veifaði
fólki titrandi hendi.

„Lengi lifi páfinn,“ heyrðist úr
röðum þeirra þúsunda einstakl-
inga sem voru viðstaddir. ■

FIMMTÁN FÓRUST Í það minnsta
fimmtán manns létust af völdum
flóða í norðurhluta Kólumbíu.
Mikil rigning hefur verið á þess-
um slóðum og hækkaði vatnsborð
áa og fljóta svo mjög að híbýli
fjölda fátæks fólks á árbökkun-
um eyðilögðust. Á fjórða þúsund
flýðu heimili sín.

Krossinn vildi 
kynferðisglæpamann
aftur heim til
stúlkunnar

– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

„Ég sagði
Gunnari
allt,“ segir
níðingurinn

■ SUÐUR-AMERÍKA

GUÐLAUGUR ÞÓR ÞÓRÐARSON
Segir rangt hjá Ingibjörgu Sólrúnu að fast-

eignaálögur á höfuðborgarsvæðinu séu
lægstar í Reykjavík.

PÁFI BIRTIST 
ALMENNINGI

Hönd páfa titraði en
rödd hans var skýr
þegar hann ávarp-
aði fólk stuttlega.

NÝLENDUGATA 29 Í REYKJAVÍK
Eitt dæmi af mörgum um að fiskvinnslu-
fyrirtæki eigi fjölbýlishús sem það getur

leigt erlendum verkamönnum og hjálpað
þeim þannig að fóta sig fyrst um sinn í

nýju landi.

Fiskvinnslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu:

Eiga fjölda íbúða
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VALDÍS ÓSK-
ARSDÓTTIR

Ásgrímur Sverris-
son segir Bafta-

verðlaunin sanna
að Valdís sé kom-
in í úrvalsdeildina
í röðum klippara.

BAFTA-VERÐLAUNIN
Valdís Óskarsdóttir hlaut Bafta-verðlaunin fyrst Íslendinga í fyrrakvöld.

Nýnasistar í Dresden:

Boðuðu dag
hefndar

ÞÝSKALAND, AP Um fimm þúsund
þýskir nýnasistar fóru í göngu í
Dresden í gær til að minnast þess
að 60 ár voru
liðin frá því 35
þúsund manns
létu lífið í loft-
árásum banda-
manna á borg-
ina undir lok
síðari heims-
styrjaldar. 

G ö n g u -
menn héldu á
kyndlum og
spiluðu tónlist
R i c h a r d
Wagners, upp-
áhaldstónskálds Adolfs Hitler, og
héldu á borðum með áletrunum
eins og „Sprengjuhelför“ og „Dag-
ur hefndar kemur“.

Gerhard Schröder, kanslari
Þýskalands, var ósáttur við göngu
nýnasistanna og sagði Þjóðverja
myndu berjast gegn hvers konar
tilraunum til að endurrita söguna
og sagði sprengjuárásirnar afleið-
ingu af stríðsrekstri nasista. ■

NÝNASISTAR Í
DRESDEN

Fjöldi nýnasista safn-
aðist saman mörgum

til ama.



Stær› Frjálsa lífeyrissjó›sins 31. des. 2004: 35,6 milljar›ar kr.

Fjöldi sjó›félaga 31. des. 2004: 30 flúsund

2004

Söguleg nafnávöxtun Frjálsa lífeyrissjó›sins
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Kynntu flér kosti Frjálsa lífeyrissjó›sins á www.kblifeyrir.is e›a fá›u uppl‡singar í síma 444 7000.

FRJÁLSI
LÍFEYRISSJÓ‹URINN

GÓ‹ ÁVÖXTUN 2004
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Frjálsi lífeyrissjó›urinn skila›i gó›ri ávöxtun 2004. Jafnframt var
ávöxtun sjó›sins mun hærri en vi›mi›unarvísitölur hans.

Frjálsi lífeyrissjó›urinn er traustur lífeyrissjó›ur sem rekinn er af
KB banka. Sjó›urinn er stærsti frjálsi lífeyrissjó›ur landsins og
opinn öllum fleim sem ekki er skylt a› grei›a í tiltekinn lífeyrissjó›
samkvæmt kjarasamningi.
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VALENTÍNUSARDAGUR UNDIRBÚINN
Pooja hugaði í gær að blómum sem hún
hyggst selja elskendum í dag, Valentínus-

ardag. Þjóðernissinnaðir Hindúar hafa
heitið því að koma í veg fyrir uppákomur

og ástarfundi dagsins sem þeir telja
móðgun við indverska menningu.

10 14. febrúar 2005 MÁNUDAGUR

McDonald’s í Bandaríkjunum gerir dómsátt:

Greiða hálfan milljarð í bætur
HOLLUSTA Stjórnendur McDonald’s
hafa samþykkt að greiða rúmlega
hálfan milljarð króna til að binda
enda á málaferli gegn fyrirtækinu.

Í tilkynningu frá McDonald’s í
september 2002 kom fram að 
fyrirtækið myndi hætta að nota
jurtaolíu með transfitusýrum, til
að steikja franskar kartöflur og
annan mat, innan fimm mánaða.
Þegar sá frestur rann út tilkynnti
fyrirtækið um seinkun á áformum
sínum.

Samtökin BanTransFats töldu
að þetta hefði ekki verið kynnt
nægjanlega vel og höfðuðu mál á
hendur McDonald’s þar sem þeim
þótti gefið til kynna að matvælin

sem fyrirtækið býður upp á væru
heilsusamlegri en raunin er. Mál-
inu lauk með dómsátt þar sem
McDonalds samþykkti að greiða
430 milljónir til bandarísku
hjartaverndarsamtakanna og um
hundrað milljónir til að kynna
fólki að gamla olían væri enn 
notuð á stöðum þeirra.

Björn Ingimarsson, rekstrar-
stjóri veitingastaða McDonald’s á
Íslandi, segir að skipt hafi verið
um olíu hér fyrir fjórum árum 
síðan og notuð önnur olía en notuð
er í Bandaríkjunum. „Í dag notum
við jurtaolíu sem er búin að vera í
gangi í Þýskalandi og víðar,“ segir
hann. - bþg

Íslenskur hermaður í Írak:

Missti sjón á öðru auga
STRÍÐ Cesar Arnar Sanchez, tvítugur
Íslendingur í Bandaríkjaher, missti
sjón á öðru auga þegar flugskeyti
sprakk við hlið hans í síðustu viku.

„Hann er blindur á öðru auga og
svo fór flís undir hnéskelina og
skar í sundur taugar. Hann getur
ekki lyft tánum og er skorinn á 
líkamanum,“ segir Arna Bára Arn-
arsdóttir, móðir Cesars Arnars.
Læknar segja þó að taugarnar grói
aftur og því eigi hann að geta lyft
tánum þegar þær gróa. Sjónin sé
hins vegar endanlega farin.

Cesar Arnar hringdi í móður
sína í fyrradag. „Honum líður 
ekkert of vel og er svolítið niðri,“
segir Arna Bára um son sinn. Hann
er á hersjúkrahúsi í Þýskalandi en
verður fluttur til Bandaríkjanna í
dag eða næstu daga. Þangað ætlar
Arna Bára að fara til að vera hjá
syni sínum og styðja við bakið á
honum. - bþg

SPRENGJUMAÐUR ÁKÆRÐUR
Breska lögreglan hefur ákært
Pakistana fyrir að hafa ætlað að
fremja hryðjuverk. Yfirvöld
segja að hann hafi ætlað að
valda sprengingu sem stefndi
lífi fólks í hættu en tilgreina
ekki hvað hann ætlaði að
sprengja.

BJARGAÐ ÚR GLJÚFRI Sautján
skíðamenn og snjóbrettakappar
þurftu á hjálp björgunarsveita
að halda til að komast heilir á
húfi úr skíðaferðalagi í Austur-
ríki. Fólkið, ungmenni á aldrin-
um fjórtán til 25 ára, hafði villst
af leið og lent í ógöngum. Þau
notuðu farsíma til að láta vita af
sér.

STARFAR ÁFRAM „Páfinn er heill
heilsu, flensan er að baki og ég
held að hann byrji að vinna á
næstu dögum,“ sagði Camillo
Ruini kardínáli og kvaðst mjög
bjartsýnn á getu páfa til að
gegna embætti áfram.

er bakhjarl 1717 - Hjálparsíma Rauða kross Íslands.

Hringdu í 1717 – Hjálparsíma Rauða krossins Við hlustum á þig 
Við upplýsum um úrræði 
Við bendum þér á leiðir út úr vandanum 

Átaksvika vegna heimilisofbeldis 14. – 21. febrúar 

Býrðu
við
ofbeldi

1717 - Hjálparsími Rauða krossins er opinn allan sólarhringinn 
fyrir þá sem finnst þeir vera í vanda og þurfa einhvern til að tala við. 
Símtal í 1717 er gjaldfrjálst og kemur hvergi fram á símreikningum.

á heimilinu?

■ EVRÓPA

MCDONALD’S
Fyrirtækið greiðir andvirði 533 milljóna

króna til að binda enda á málaferli gegn sér.

Barnaníðingar:

Sautján
handteknir

SPÁNN, AP Tilraun manns til að fá
tólf ára dreng til að taka þátt í
kynlífssamtölum á netinu varð til
þess að hann og sautján aðrir
barnaníðingar voru handteknir af
spænsku lögreglunni.

Lögreglan gerði húsleit í í-
búðum mannanna vítt og breitt
um Spán, meðal annars í höfuð-
borginni Madríd, Barselóna og
Valencia. Þar var lagt hald á 
tölvur, myndbönd og mynddiska
og verða gögnin notuð sem sönn-
unargögn gegn mönnunum.

Lögreglan lagði til atlögu við
mennina eftir að móðir piltsins
kærði atvikið til lögreglu. ■

CESAR ARNAR SANCHEZ
Cesar verður 21 árs í næsta mánuði.

HÆSTU HÚS AKUREYRAR
Á milli turnanna, ofan á bílageymsluhúsinu, verður garður með trjágróðri fyrir íbúana en

auk þess er gert ráð fyrir að lokaðar 25 fermetra svalir fylgi öllum stærri íbúðunum.

Þétting byggðar á Akureyri:

Þrjú háhýsi í
hjarta bæjarins

HÁHÝSI Verktakafyrirtækið SS
Byggir á Akureyri áformar að
reisa þrjá 16 hæða íbúðaturna á
svokölluðum Sjallareit í miðbæ
Akureyrar. Framkvæmdirnar
njóta stuðnings innan bæjarkerf-
isins og að mati umhverfisráðs
falla hugmyndirnar vel að mark-
miðum Akureyrarbæjar um þétt-
ingu byggðar á miðbæjarsvæð-
inu.

Á tveimur neðstu hæðunum
verða verslunarrými og bíla-
geymsluhús en þar ofan á koma
þrír 14 hæða íbúðaturnar með um
150 til 170 íbúðum. 

Sigurður Sigurðsson, fram-

kvæmdastjóri SS Byggis, segir að
kostnaður við byggingarnar verði
þrír til fjórir milljarðar króna.
„Ég vonast til að hægt verði að
hefja framkvæmdir fyrir árslok.
Við munum byrja á einum turni
og klára hann alveg áður en við
byrjum á næsta en framkvæmdin
í heild mun taka þrjú til fjögur ár.
Á næstu vikum munum við ræða
við húseigendur á umræddum
stað um kaup á eignum þeirra og
kynna verkefnið fyrir næstu ná-
grönnum en við leggjum áherslu á
að framkvæmdirnar verði í fullri
sátt við það fólk sem þær snerta,“
segir Sigurður. - kk

Norðurál á Grundartanga:

Heimild til stækkunar
í 260 þúsund tonn

IÐNAÐUR Ekkert stendur lengur í
vegi fyrir því að Norðurál á
Grundartanga geti aukið afköst
álverksmiðju sinnar í 260 þúsund
tonn en samningur þess efnis var
undirritaður í vikunni. Hafa fram-
kvæmdir við stækkun álversins
staðið yfir um tíma en í þessum
áfanga er einungis gert ráð fyrir
að afkastagetan verði 212 þúsund
tonn en ekkert því til fyrirstöðu
að stækka frekar þegar fram líða
stundir.

Norðurál verður þannig

stærsti framleiðandi áls á Íslandi
en til samanburðar er afkastageta
Alcan í Straumsvík tæp 180 þús-
und tonn. Þegar og ef forsvars-
menn Norðuráls auka afkasta-
getuna í 260 þúsund tonn verður
starfsfólki verksmiðjunnar fjölg-
að talsvert auk þess sem tekjur
ríkisins, sveitarfélaga á svæðinu
sem og orkusöluaðila aukast hlut-
fallslega. Hin hliðin á teningnum
er hins vegar aukin loftmengun í
Hvalfirðinum og víðar þegar
fram líða stundir. - aöe
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Endurbætur á Tý og Ægi:

Slippstöðin með næstlægsta tilboðið
SKIPASMÍÐI Forsvarsmenn Slipp-
stöðvarinnar á Akureyri binda
góðar vonir við að fá um 285
milljóna króna verkefni vegna
endurbóta og breytinga á varð-
skipunum Tý og Ægi. Alls bárust
sjö tilboð og átti Slippstöðin næst
lægsta tilboðið en pólsk skipa-
smíðastöð átti lægsta tilboðið. 

Anton Benjamínsson, verk-
efnisstjóri hjá Slippstöðinni,
segir einungis um 16 milljóna
króna mun á tveimur lægstu til-
boðunum. „Ég held að tilboð
okkar sé býsna vænlegur kostur
því ef pólska tilboðinu verður
tekið, bætist við kostnaður
vegna flutninga á skipunum til
Póllands og eftirlits ytra. Gert

er ráð fyrir að vinna við Ægi
fari fram í sumar og vinna við
Tý sumarið 2006. Ef við fáum
þessi verk sjáum við fram á að
þurfa að fjölga starfsmönnum
um 20 til 30 tvö næstu sumur,“
segir Anton.

Mikill verðmunur var á til-
boðunum sjö sem bárust eða frá
tæpum 270 milljónum króna og
upp í rúmar 600 milljónir króna.
Verið er að fara yfir tilboðin og
er niðurstöðu að vænta innan
fjögurra vikna. - kk

BALDVIN NC Í VIÐGERÐ
Tveir stærstu verkþættirnir í útboði

Landhelgsigæslunnar  eru smíði á nýjum
stýrishúsum og endurnýjun áhafnaríbúða.

Smábátasjómenn:

Gæftaleysi á
nýju ári

SJÓSÓKN Það sem af er ári hefur tíð-
arfarið víða um land verið smábáta-
sjómönnum fremur erfitt og fyrir
vikið hefur aflinn verið með minna
móti. Smábátasjómenn á Húsavík
hafa lítið komist á sjó í janúar en
afli stærri línubáta hefur þó nægt
til að hægt hefur verið að halda uppi
fullri vinnslu hjá GPG á Húsavík. 

Grímur Kárason, verkstjóri hjá
GPG, segir að þar á bæ megi ekki
tæpara standa svo náist að framleiða
upp í saltfiskpantanir fyrir páskana.
„Þetta verður auðvitað svolítið kapp-
hlaup við tímann en ef að líkum 
lætur munum við klóra okkur fram
úr þessu,“ segir Grímur. - kk

Hafnarfjörður:

Nýr vefur
slær í gegn

VEFSÍÐA Níu hundruð manns skoð-
uðu auglýsingar um lóðir á vef
Hafnarfjarðar á fimmtudag. Alls
skoðuðu 1.400 manns vefinn þann
dag. Nýtt útlit prýðir vefinn og er
hann drifinn af ecWeb-umsjónar-
kerfinu.

Steinunn Þorsteinsdóttir, upplýs-
ingafulltrúi Hafnarfjarðar, segir
Hafnarfjörð fyrsta sveitarfélagið
sem noti kerfið. Hugmyndin sé að
auka þjónustu við íbúa.

„Við stefnum á að í vor geti for-
eldrar til dæmis skoðað skuldastöðu
sína gagnvart bænum vegna barna
á leikskólum rétt eins og í heima-
banka.“

Heimsóknir á eldri vefinn voru
þrjú til sex hundruð á dag. - gag

Matarhátíðin
Food and fun:

Aldrei fleiri
blaðamenn

MATARGERÐ Rúmlega 60 erlendir
blaðamenn hafa tilkynnt komu
sína hingað til lands vegna matar-
hátíðarinnar Food and fun sem
hefst þann 16. febrúar og stendur
í fjóra daga. Food and fun er 
samstarfsverkefni Icelandair, 
íslensks landbúnaðar og verkefn-
isins „Iceland Naturally“ og er 
tilgangurinn að kynna kosti 
íslenskra matvæla sem víðast.

Flestir koma blaðamennirnir
frá Bandaríkjunum en einnig
fjöldi frá níu þjóðum Evrópu.
Munu þeir fylgjast með heims-
þekktum matreiðslumeisturum
sýna snilli sína í eldhúsum veit-
ingahúsa í Reykjavík. ■

Offituvandinn:

Engin lyf
finnast

BANDARÍKIN Þrátt fyrir að milljónir
offitusjúklinga bíði með öndina í
hálsinum eftir undrameðali við
sjúkdómnum gengur afar illa að
framleiða slíkt lyf og nú hafa tvö
stór lyfjafyrirtæki hætt rannsókn-
um á lyfjum sem þóttu lofa góðu. 

Um er að ræða breska fyrir-
tækið GlaxoSmithKline sem hætt
hefur þróun á svokölluðu 771 lyfi
eftir áralanga þróun þar sem
rannsóknir sýndu að enginn þátt-
takenda léttist sem neinu nam.
Virðist vera afar erfitt að finna lyf
sem léttir fólk með öruggum
hætti, en þau lyf sem þegar fást
hafa erfiðar aukaverkanir.  ■

Sjómannaskólar:

Gæði skóla
viðurkennd

SKÓLAMÁL Stýrimannaskólinn í
Reykjavík og Vélskóli Íslands
hafa sótt um gæðastaðalinn ISO-
9001. Fáist vottun útskrifast nem-
endur með alþjóðaskírteini.

Jón B. Stefánsson skólameist-
ari segir að verði skólarnir ekki
vottaðir geti útskrifaðir nemend-
ur aðeins nýtt réttindi sín innan
íslensku lögsögunnar.

„Þetta er krafa til að tryggja
öryggi á heimshöfunum,“ segir
Jón. Skólinn verði þá sá fyrsti á
framhaldsskólastigi í landinu sem
fái gæðavottun.

Um tvö hundruð nemendur eru
á vélstjórnarsviði og um sjötíu á
stýrimannasviði. - gag 

KOSOVO ER SERBNESK „Þetta er
Serbía,“ sagði Boris Tadic, forseti
Serbíu, þegar hann kom til þorps-
ins Silovo í Kosovo við upphaf
ferðar sinnar um héraðið sem nú
lýtur stjórn Sameinuðu þjóðanna.
Serbar vilja að Kosovo tilheyri
Serbíu áfram líkt og hún tilheyrði
Júgóslavíu en Kosovo-Albanar
vilja sjálfstæði.

■ EVRÓPA
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„Þessi bíll er alltof dýr fyrir mig,
ég las það í blaðinu í morgun,“
voru fyrstu orð ungrar konu í
Kópavoginum þegar Svanur Hall-
dórsson renndi í hlað hjá henni á
silfurlitaðri átta manna Hyundai
Starex GRX leigubifreið sinni á
fimmtudagsmorgun.

Í Fréttablaðinu á fimmtudag
var fjallað um startgjald leigubíla
og það sagt hærra ef um stóra bíla
væri að ræða. Slíkt á aðeins við ef
farþegarnir eru fleiri en fjórir.
Séu þeir færri er startgjaldið það
sama og hjá venjulegum bílum. 

„Þessi misskilningur var ríkj-
andi um tíma en það var eiginlega
búið að eyða honum. Menn voru
oft í bílaröðinni og þurftu að út-
skýra þetta fyrir fólki,“ segir
Svanur sem ekið hefur leigubíl 
í nákvæmlega fimmtíu ár þann 
1. mars næstkomandi og ekki 
unnið annað með. 

Lengst af ók hann hefðbundn-
um fólksbílum en fyrir tólf árum
keypti hann sér stóran bíl. „Það
var kall tímans. Þegar ég var 
ungur og fór á dansleiki var farið
út milli hálf níu og níu og dansað
til eitt. Nú safnast menn saman í
heimahúsum og horfa á vídeó-
spólu, borða pitsu og drekka
nokkra bjóra. Svo fara menn á
pöbbarölt í bænum og þá þarf
stóran bíl. Svo er sama sagan 
þegar farið er heim. Menn fara þá

saman, panta pitsu og geimið
stendur til morguns.“ 

En það var þó ekki bara til að
koma skemmtanaglöðum á milli

staða sem
S v a n u r
keypti stóran
bíl. „Þessi
mikla útrás
Íslendinga til
annarra landa
gerir það að
verkum að
það er mikil
þörf á svona
bílum í Kefla-
víkurferðirn-
ar. Svo eru

það skoðunarferðirnar með útlend-
ingana á Gullfoss og Geysi og í Bláa
lónið. Þá grúbbar fólk sig saman
því það hefur komist að því að það
er ódýrara að slá saman í leigubíl
en að kaupa sæti í rútu.“

Svanur er ánægður í vinn-
unni. Um það verður ekki villst
þegar haft er í huga að hann 
hefur ekið í að verða 50 ár og
lagt ófáa kílómetrana að baki.
„Ég tók þetta saman um daginn
og hef þegar ekið rúmlega 3,8
milljónir kílómetra. Það eru
nokkrir hringir í kringum Jörð-
ina.“ Þessi samlíking Svans 
er raunar hóflega áætluð.
Hringirnir eru 95! 

Fyrir utan að aka hefur hann

helst unun af hestum og á sjálfur
þrjá og nokkra til viðbótar með
börnunum sínum. 

En það er meira en að segja
það að gera það gott í leigubíla-
akstrinum. „Þetta byggist á
ástundun og útsjónarsemi. Við
þurfum að fylgjast með rútum,
skemmtistöðum og skólaböllum
enda erum við sjálfstæðir at-
vinnurekendur. Það hafa komið
hæðir og lægðir en þetta hefur oft
verið mjög ábótasöm vinna og
skemmtileg,“ segir Svanur.
Fyrstu fimm árin ók hann hjá BSR
en skipti svo yfir á Hreyfil. „Þar
var opið allan sólarhringinn, ég
var með stóra fjölskyldu og þurfti
að vinna mikið.“

Tímarnir hafa breyst og menn-
irnir með. Það þekkir Svanur úr
bílstjórasætinu. „Áður drukku
menn brennivín og voru fullir og
fínir. Nú eru menn raunveru-
leikafirrtir af lyfjaneyslu og það
er allt annað og verra. Því fylgir
allt annað viðmót gagnvart þeim
sem veita þjónustu. Dónaskapur-
inn hefur vaxið verulega og eins
og fréttir sýna er mönnum mis-
þyrmt og þeir jafnvel skornir á
háls. Þetta var gjörsamlega
óþekkt hér áður,“ segir Svanur en
leggur ríka áherslu á að stærsti
hluti farþeganna sé afskaplega
elskulegur.

bjorn@frettabladid.is

,,Áður drukku
menn brennivín
og voru fullir 
og fínir. Nú eru
menn raunveru-
leikafirrtir af
lyfjaneyslu og
það er allt ann-
að og verra.

1350 KRÓNUR KOSTAR AÐ
ÞINGLÝSA SKJALI HJÁ 
SÝSLUMANNI

HVAÐ KOSTAR ÞAÐ?

Í desember síðastliðnum greindist
riðusmit í tveimur kindum í bænum
Austurhlíð í Biskupstungum. Þurfti í
kjölfarið að farga öllum fjárstofninum
á bænum sem taldi um 350 fjár. 
Sigurður Sigurðarson, dýralæknir á
Keldum, segir að búið sé að farga
fénu og það hafi gengið ágætlega.
Hann leggur til að eftirlit verði haft
með fénu í Hlíðahólfinu í vetur og svo
verði því öllu fargað næsta haust. Um
er að ræða 500-600 fjár á nokkrum
bæjum en þeirra stærstur er Austur-
hlíð. „Það hefur verið heilmikill sam-
gangur á milli bæja þarna og við vilj-
um ekki eiga það yfir höfði okkar að
riðan eigi eftir að koma upp þarna
eftir eitt, tvö eða þrjú ár. Við viljum
hreinsa þarna til og fá sveitina sam-

einaða á ný,“ segir Sigurður.
Að sögn Sigurðar gengur féð úr þess-
um hluta sveitarinnar á aðra afrétt en

fé annars staðar úr sveitinni sem fer
upp á Kjöl. Á síðastliðnu ári þurfti að
farga öllu fé í Ytri- og Eystri-Tungu
vegna þess að riða kom upp á
nokkrum bæjum dreift um svæðið.
Landbúnaðarráðherra tekur endan-
lega ákvörðun í samráði við heima-
menn og héraðsdýralækni að fengn-
um tillögum yfirdýralæknis. „Við 
reynum af fremsta megni að leysa
málin í samráði við heimamenn með
friði,“ segir Sigurður. Ákvörðunina
verður að taka fyrir vorið, áður en
bændur leggja út í kostnað við áburð-
ardreifingu og slíkt. 
Sigurður býst við að flestir bændur
svæðisins muni samþykkja þessar til-
lögur þótt hugsanlega kunni einhverjir
að vera á móti.

Að líkindum verður fleiri kindum fargað
EFTIRMÁL: RIÐUSMIT Í BISKUPSTUNGUM

„Þetta er frábært. Reykvíkingar og bæj-
aryfirvöld eru að gera rétta hluti og
þetta á eftir að verða þeim til sóma,“
segir Ragnar Sverrisson, kaup- og at-
hafnamaður á Akureyri um þá ákvörð-
un borgaryfirvalda að rífa 26 hús við
Laugaveg í Reykjavík. 
Ragnar telur ekki mikla eftirsjá í 
þessum húsum og sögulegt gildi þeirra
lítið. „Það er verið að rífa hús sem
skipta engu máli, eru bara drasl og
ekki einu sinni mannabústaðir en
nokkur hús sem eru í lagi eru skilin
eftir. Þessi þróun á eftir að verða borg-
inni til sóma.“
Ragnar bendir á að þetta sé í svipuð-
um anda og Akureyringar eru að gera.
En hvernig sér hann fyrir sér miðbæinn
í Reykjavík? 
„Ég sé fyrir mér einhver háhýsi á svæð-
inu en samt innan skynsamlegra
marka. Eitthvað í líkingu við það sem
hefur verið gert í skuggahverfinu; það
er hrein snilld sem er að gerast þar.“ 
Ragnar segir framtíðina byggjast á
þéttingu miðbæjarins. „Ef að íbúum
fjölgar í miðbænum þá fjölgar verslun-
um. Þetta er nákvæmlega það sem er
að gerast í Reykjavík og það á eftir að
bjarga miðbænum.“ 

RAGNAR SVERRISSON

Mun bjarga
miðbænum

HÚSARIF VIÐ LAUGAVEG

SJÓNARHÓLL

1. flokki 1989  –  57. útdráttur
1. flokki 1990  –  54. útdráttur
2. flokki 1990  –  53. útdráttur
2. flokki 1991  –  51. útdráttur
3. flokki 1992  –  46. útdráttur
2. flokki 1993  –  42. útdráttur
2. flokki 1994  –  39. útdráttur
3. flokki 1994  –  38. útdráttur

Frá og með 15. febrúar 2005 hefst innlausn
á útdregnum húsbréfum í eftirtöldum flokkum:

Innlausnarverðið er að finna í Morgunblaðinu
mánudaginn 14. febrúar.

Innlausn húsbréfa fer fram hjá Íbúðalánasjóði, í
bönkum, sparisjóðum og verðbréfafyrirtækjum og liggja
þar einnig frammi upplýsingar um útdregin húsbréf.

Innlausn
húsbréfa

Húsbréf

Borgartúni 21    105 Reykjavík    Sími 569 6900    Fax 569 6800    www.ils.is

Hornfirðingar í útrás:

Hornfirsk
hljómsveit í
útlöndum

Sá einstæði atburður varð um
helgina að hornfirsk hljómsveit
lék í útlöndum. Samkvæmt vef-
síðunni horn.is er þetta í fyrsta
sinn sem hljómsveit starfandi á
Hornafirði er fengin til að spila
erlendis. Hljómsveitin KUSK var
fengin til að leika á þorrablóti 
Íslendingafélagsins í Stokkhólmi
og æfði hún stíft fyrir tilefnið
stóra. Haft er eftir trymblinum
Ólafi Karli Karlssyni að sveitin sé
í sínu besta formi. Er stefnan sett
á hljóðver til upptöku á nýjum
lögum.

Samkvæmt Horni hafa þorra-
blót Íslendinga í Stokkhólmi verið
í lægð undanfarin ár og fáir mætt.
Nú var hins vegar leigður glæsi-
legur salur og fengin alvöru
hljómsveit frá Íslandi. Að auki
var Ómar Ragnarsson fenginn til
að fara með gamanmál. - bþs

SVANUR HALLDÓRSSON LEIGUBÍLSTJÓRI
Á hálfri öld hefur hann ekið sem svarar til 95 hringja í kringum Jörðina.
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Leigubílstjóri í 50 ár
Eftir rúmar tvær vikur er hálf öld liðin síðan Svanur Halldórsson bílstjóri á
Hreyfli hóf leigubílaakstur. Fyrir tólf árum keypti hann sér stóran bíl sem

farþegar óttuðust. Þeir héldu að startgjaldið væri hærra.
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Hrísm‡ri 2a
800 Selfossi
482-3100

Eyrarlandi 1
530 Hvammstanga
451-2230

Sæmundargötu 3
550 Sau›árkróki
453-5141

Holtsgötu 52
260 Njar›vík
421-8808

Dalbraut 2b
300 Akranesi
431-1376

Víkurbraut 4
780 Höfn í Hornafir›i
478-1990

Bú›areyri 33
730 Rey›arfjör›ur
474-1453

Óseyri 5
603 Akureyri
461-2960

Sindragötu 3
400 Ísafjör›ur
456-4540

GRJÓTHAR‹UR
NISSAN PATROL

SKIPT_um væntingar

N†R

VER‹ FRÁ 4.460.000 KR.



Róttækar hugmyndir
manna um Norðurveg,
sem liggja mun í allt að
800 metra hæð, eru um-
talaðar og umdeildar.
Vegurinn myndi stytta
leiðina á milli Akureyr-
ar og Reykjavíkur um
klukkustund og skipta
sköpum fyrir rekstur
fyrirtækja norðan heiða.
Mjög skiptar skoðanir eru manna
á meðal um hvort hugmyndir um
sérstakan hálendisveg milli
Reykjavíkur og Akureyrar séu
þjóðhagslega hagkvæmar eður
ei. Mikið er gert úr þeirri stað-
reynd að vegurinn styttir vega-
lengdina á milli um rúmlega 80
kílómetra en það næst þó aðeins
með því að fara gegnum þjóðar-
djásn okkar Íslendinga; Þing-
velli.

Nýlega var formlega stofnað
einkahlutafélag sem hefur það
markmið að annast undirbúning
Norðurvegar en það er heiti um-
rædds hálendisvegar. Ítarlegra
rannsókna er þörf áður en nokkr-
ar framkvæmdir hefjast og er at-
hyglisvert að Vegagerðin hefur
þegar hafið veðurfræðirannsókn-
ir á hálendinu vegna þessa verk-
efnis þrátt fyrir að um einka-
framkvæmd sé að ræða.

Sé miðað við þá hluthafa sem
þátt taka má ljóst vera að fyrir
Akureyringa skiptir þetta tals-

verðu máli. Fremst í flokki er
Kaupfélag Eyfirðinga og Akur-
eyrarbær og mörg önnur smærri
fyrirtæki fyrir norðan leggja
einnig lóð sín á vogarskálarnar.
Kostnaður við framkvæmdina
sjálfa er mjög á reiki enda engar
alvarlegar athuganir enn farið
fram en áætlanir áhugahópsins
gera ráð fyrir að hann yrði á bil-
inu 5,5-7,5 milljarðar króna.

Sú tala er mjög varlega áætluð
enda ýmislegt sem taka þarf með
í reikninginn. Veðurfar skiptir
miklu máli enda mun Norðurveg-
ur liggja á kafla í rúmlega 800
metra hæð og eru þeir margir
sem telja fásinnu að halda að
vegur í þeirri hæð verði opinn
lengur en rétt yfir sumarmánuði.
Ráð má gera fyrir að náttúruunn-
endur láti í sér heyra hvað varð-
ar hugsanlegar framkvæmdir við
Norðurveg við Þingvelli og á
Arnarvatnsheiði en margir hafa
bent á að þessi hluti hálendisins
sé einn af fáum sem enn sér ekki
mikið á vegna ágangs mannanna.
Reyndar má glöggt sjá á svæðis-
skipulagi fyrir hálendi Íslands að
hálendið fyrir ofan uppsveitir
Borgarfjarðar er nánast eina
svæði landsins þar sem ekki er
gert ráð fyrir virkjunum eða
annarri stóriðju í framtíðinni.

Halda Eyfirðingum í gíslingu
„Stytting vegarins er mikilvæg í
okkar huga enda sýna útreikn-
ingar að fyrirtæki hér á Akureyri
og eins þau fyrir sunnan sem
senda vörur hingað norður og
austur myndu spara talsverða
fjármuni með því að fara Norður-
veg í stað núverandi hringvegar,“
segir Andri Teitsson, fram-
kvæmdastjóri KEA, en hann er
jafnframt formaður stjórnar
Norðurvegar. Að hans mati mun
samkeppnisaðstaða allra norð-
lenskra fyrirtækja batna til

muna með fljótari og auðveldari
samgöngum. „Þá má ekki gleyma
áhrifum á ferðaþjónustuna. Með
klukkutíma styttingu má gera því
skóna að fleiri höfuðborgarbúar
sæki Akureyri heim og jafnframt
að erlendir ferðamenn leggi frek-
ar á sig ferðalagið. Eins má ekki
gleyma Akureyringum sjálfum,
sem gefst tækifæri til að heim-
sækja Reykjavík eina kvöldstund
eða svo og halda strax heim aft-
ur.“

Andri er harðorður þegar
kemur að gagnrýni á þetta verk-
efni frá þeim bæjarfélögum sem
missa spón úr aski sínum verði
Norðurvegur að veruleika. „Sú
umræða er að mínu viti komin út
fyrir öll mörk. Það er beinlínis
barnalegt að halda að söluskálar
á Blönduósi og annars staðar á
leiðinni geti haldið Eyfirðingum í
hálfgerðri gíslingu með rökum
sem þessum. Auðvitað er gagn-
rýnin skiljanleg en að okkar mati
er vegur sem þessi nauðsyn til að
byggja frekar upp Akureyri og
Eyjafjarðarsvæðið sem virkileg-
an valkost á móti höfuðborgar-
svæðinu. Ekki má heldur gleyma
því að Norðurvegur styttir ekki
bara vegalengdina hingað heldur
einnig til Mývatns, Húsavíkur og
alla leið austur á land.“

Norðurvegur styrkir ekki byggðir
á Norðurlandi
„Að okkar mati yrði hálendis-
vegur til Akureyrar ekki til þess
að styrkja Akureyri frekar en nú
er orðið, auk þess sem slíkur 
vegur yrði að öllum líkindum
ófær lungann úr hverjum vetri,“
segir Ársæll Guðmundsson,
sveitarstjóri í Skagafirði. Ársæll
hefur lengi barist fyrir frekari
samvinnu milli Norðlendinga um
samgöngumál og telur svokallað-
an Norðuröxul mun betri kost í
vegamálum en nokkurn tíma fyr-
irhugaðan Norðurveg. „Það er að
mínu mati eina heilbrigða leiðin
ef vilji er til að halda og auka
byggð hér fyrir norðan. Norður-
vegur gagnast engum nema Ak-
ureyringum og þá í raun aðeins
að litlu leyti hvað varðar flutn-
inga og fyrirtæki en það er mun
meira sem hangir á spýtunni
gagnvart íbúum hér á landinu. Þá
er hugmyndin um Norðuröxul

mun betri því hún tengir saman
fjölmarga þéttbýlisstaði hér á
Norðurlandi þrátt fyrir að hún
stytti leiðina milli Akur-eyrar og
Reykjavíkur ekkert. Það verður
að líta á fleiri atriði í þessu máli
en eingöngu hagsmuni Akureyr-
inga.“

Þingvellir erfiðasti hjallurinn
Andri Teitsson viðurkennir að
erfiðasti hjallurinn að yfirstíga,
eigi Norðurvegur að verða að
veruleika, sé að fara gegnum
Þingvelli. „Það er enginn vafi á
því að þar skiptist fólk í tvær
fylkingar, með og á móti, og und-
irbúa þarf þann þátt verkefnisins
afar vel. Að mörgu er að hyggja
áður en farið verður af stað en ég
tel víst að margir setji sig upp á
móti því að vegurinn fari þar í
gegn hvernig sem að því verður
staðið.“

Taka ber fram að í fyrsta
áfanga Norðurvegar er ekki farið
gegnum Þingvelli heldur komið
af hálendinu niður í Hvítársíðu í
Borgarfirði og þaðan út á þjóð-
veg númer eitt. Sú leið hins veg-
ar styttir ekki vegalengdina milli
Reykjavíkur og Akureyrar nema
um rúmlega 40 kílómetra og
verður að teljast hæpið að marg-
ir ferðalangar séu reiðubúnir að
greiða há veggjöld þegar ekki
munar fleiri kílómetrum á Norð-
urvegi og hringveginum, sem er
gjaldfrjáls.

Í öðrum áfanga er áformað að
leggja góðan veg frá Arnarvatns-
heiði yfir Kaldadal og niður á
Þingvelli en um Kaldadal er þeg-
ar vegur og ekki þarf því að
byggja þar veg upp frá grunni
eins og annars staðar á leiðinni. 

Eitt vandamálið við að fara
gegnum Þingvelli er að ekki er
víst að slíkt samræmist lögum og
reglum en Þingvallasvæðið er
sem kunnugt er komið á
Heimsminjaskrá Sameinuðu
þjóðanna auk þess sem þaðan fær
almenningur á suðvesturhorninu
allt sitt neysluvatn. Umsókn Blá-
skógabyggðar um svokallaðan
Gjábakkaveg hefur þegar verið
hafnað á þeim forsendum að slíkt
samræmist ekki hagsmunum um
verndun svæðisins. 

Þar að auki er kveðið á um það
í stefnumótun Þingvalla að allur
flutningur hættulegra efna, þar á
meðal eldsneytis, sé óheimil um
þjóðgarðinn og hlýtur það að
setja strik í reikning flutninga-
fyrirtækja sem hug hafa á að nýta
sér styttingu Norðurvegar. ■
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Sendu SMS skeytið BTL DAF 
á númerið 1900 og þú gætir unnið.
Vinningar eru miðar á Sailesh • ADSL tengingar 
hjá BTnet • DVD myndir og margt fleira.  

VARÚÐ
• ÓRITSKOÐAÐUR •

• BANNAÐ INNAN 18 ÁRA •

Viltu vinna miða á 199 kr!

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið. 
Fólk undir 18 ára aldri verður ekki afhentur miði þar sem aldurstakamark er 18 ára.

„Langfyndnasti
gríndávaldur á jörðinni!

-MTV

Þú færð miða á dávaldinn 
Sailesh í öllum verslunum 
Skífunnar og á skifan.is.

Miðaverð 3.500 kr. 

!

Football Manager eða Championship
Manager er leikur sem eflaust margir
hafa heyrt getið um enda eiga Íslend-
ingar heimsmet í spilun leiksins sam-
kvæmt heimildarmyndinni How Do You
Like Iceland?
Ólafur Þór Jóelsson, vörustjóri tölvu-
leikja hjá Skífunni, segir ekki koma á
óvart að Íslendingar eigi heimsmet í
spilun leiksins miðað við mannfjölda.
Hann segir leikinn, sem kom fyrst út í
byrjun tíunda áratugarins, njóta sívax-
andi vinsælda. Ef allar útgáfurnar frá því
leikurinn kom fyrst út séu teknar saman
sé hann án efa mest seldi tölvuleikur-
inn á landinu.
Í stuttu máli snýst leikurinn um að
stjórna knattspyrnuliði. Hægt er að velja
næstum hvaða lið sem er; meðal 

annars er hægt að spila íslensku deild-
ina en þó er langvinsælast að stjórna
liði í ensku deildinni. Þetta er ekki
hasarleikur þar sem notast er við
stýripinna heldur frekar í ætt við svo-
kallaða herkænskuleiki þar sem sá sem
spilar notar músina og lyklaborðið. Spil-
arinn situr síðan í mestu makindum og
ákveður hvernig hann ætlar að stilla lið-
inu sínu upp, hvaða menn hann ætlar
að kaupa til að styrkja það og þannig
fram eftir götunum. Hægt er að stjórna
minnstu smáatriðum eins og til dæmis
hvaða þjálfari æfir unglingaliðið, hversu
oft á dag leikmenn æfa, hvaða æfingar
þeir geri fyrir hádegi, um miðjan dag og
síðdegis. Þá þarf spilarinn líka að svara
ýmsum spurningum frá fjölmiðlum um
liðið sitt og eigin störf.

Fyrirtækið Sigames gefur leikinn
út og eru sautján manns í fullu
starfi allt árið að þróa og bæta
leikinn því á hverju ári kemur út
ný útgáfa. Auk fastra starfsmanna
eru tugir manna víðs vegar um
heiminn sem afla upplýsinga fyrir
Sigames um leikmenn, lið og
fleira.
Ólafur Þór segir leikinn um margt
merkilegan. Algengt sé að þeir
sem spili Championship Manager
spili enga aðra leiki. Þá séu það
nánast eingöngu karlmenn sem
kaupi leikinn og þeir sem kaupi hann
séu eldri en gangi og gerist með kaup-
endur annarra leikja. Hann segist vita
dæmi þess að menn allt upp í sjötugt
sitji fastir við tölvuna að spila. Ólafur

Þór segist einnig hafa orðið var við að
íslenskir knattspyrnumenn kaupi leik-
inn. Síðan hafi hann heyrt að þeir kaupi
sjálfa sig til einhvers stórs liðs sem þeir
stjórni sjálfir, í tölvunni heima í stofu.

Fullvaxta karlmenn í tölvuleik
FBL GREINING: FULLVAXTA KARLMENN Í TÖLVULEIK

Enginn alþingismaður slær Jóhönnu
Sigurðardóttur við í fyrirspurnum til
ráðherra, en á yfirstandandi þingi hefur
hún varpað fram 44 fyrirspurnum,
sextán fleiri en spurningum allra þing-
manna ríkisstjórnarflokkanna saman-
lagt. 

Hvers vegna spyrðu svona margs?

Það er bara margt sem mér liggur á
hjarta til að bæta samfélagið. Oft
koma upp mál sem vantar svör við og
þarf að fá meira í sviðsjósið. Ýmislegt
má bæta og fyrirspurnir og svör við
þeim verða oft til þess að hrinda af
stað breytingum á löggjöf. Þetta er
hluti af eftirlitsskyldu okkar þingmanna
gagnvart stjórnsýslunni.

Hefurðu alltaf verið svona spurn-
ingaglöð?

Já, ég býst við því að ég hafi verið það
vegna þess að mér finnst það oft skila
árangri. 

Ertu ánægð með svörin?

Alls ekki alltaf. Mér finnst of mikið um
að ráðherrarnir séu að koma sér hjá
því að svara. Þetta hefur háð starfi 
okkar þingmanna mjög.

JÓHANNA SIGURÐARDÓTTIR

Alltaf verið
spurul

FYRIRSPURNIR Á ALÞINGI

SPURT & SVARAÐ

ÞINGVELLIR
Horft til norðurs en fyrirhugaður Norður-

vegur myndi að öllum líkindum liggja
meðfram Ármannsfelli, til hægri á mynd-

inni, alla leið um Kaldadal áleiðis í Borgar-
fjörð og þaðan upp á Arnarvatnsheiði.

Skottúr milli höfuðstaðanna

ALBERT ÖRN EYÞÓRSSON
BLAÐAMAÐUR

FRÉTTASKÝRING
SAMGÖNGUMÁL

NORÐURVEGUR:
Vegalengdir styttast um ca.:
Reykjavík – Akureyri 55 mínútur
Reykjavík – Sauðárkrókur 33 mínútur
Reykjavík – Siglufjörður 32 mínútur

Hugsanleg gjaldskrá:
Ökutæki styttra en sex metrar kr. 3.000
Ökutæki sex til tólf metra kr. 9.000
Ökutæki lengra en tólf metrar kr. 12.000

FYRIRHUGAÐ VEGARSTÆÐI HÁLENDISVEGARINS





Gott framtak hjá Gunnari Örlygs-
syni, þingmanni Frjálslyndra, að
leggja fram tillögu um að þing-
menn megi vera í þeim fötum sem
þeim sýnist og afleggja þá kát-
legu hirðsiði í orðræðu sem þeim
er gert að viðhafa nú á hinu háa
alþingi um háttvirtan eystri þing-
mann norðurkjördæmis syðra í
stað þess að segja bara Sigrún eða
Jóhann. Og svo er ræðutíminn bú-
inn fyrr en varir og fór kannski
meira og minna í þessa vitleysu.

Það er gott að halda sambandi
við fortíðina, halda henni vakandi.
Sumt á að varðveita. Til dæmis
hús. Alveg sérstaklega hús: timb-
urhús sem fávísir menn nefna
„hjalla byggða af vanefnum“, eins
og húsin séu verri fyrir það að
hafa verið reist af fátæku fólki.
Þar heyrum við nið aldanna eins
og lesendur Þórbergs vita. Þar
eru örlög skráð í gluggakistur.
Þar eru hugsanir í þiljum. Og við
eigum að læra gamlan kveðskap
til að hafa á hraðbergi við ólíkar
kringumstæður og við eigum að
lesa gamlar skáldsögur – ekki síst
þær gleymdu – því að þar sjáum
við inn í hjörtu mannanna. Gaml-
ar hljómplötur, gamlar ljósmynd-
ir, gömul amboð, gamalt skart –
allt hjálpar þetta okkur við að
skynja sérleika okkar, gamlar
kenndir sem fylgja okkur, gömul
uppgjör, gömul augnablik...

Strangar reglur um klæðaburð
og orðafar á alþingi eru hins 
vegar ekki til vitnis um heilbrigða
íhaldssemi. Til þess að þingmenn
geti verið fulltrúar okkar þurfa
þeir fyrst og fremst að fá að vera
þeir sjálfir. Bindis- og jakkafata-
skylda karla á þessum vettvangi,
og sá afkáralegi vandræðagangur
sem viðhafa þarf hverju sinni
sem minnst er á annan þingmann
eða ráðherra, er hvort tveggja til
þess fallið að gera þetta fólk að
fulltrúum einhvers annars en 
okkar. Hvers veit ég ekki alveg –
kannski Kristjáns tíunda? Hvor
tveggja reglan hefur í sjálfu sér

ámóta gildi og væri þingmönnum
gert að dansa ævinlega menúett í
þingveislum, ganga um með hár-
kollur og hvítt púður í andliti eða
mæla bara á latínu: fyndið og fá-
ránlegt í réttu samhengi en utan
þess bara fáránlegt. 

Þessar reglur eru jafn óvið-
eigandi og sjálft orðalagið sem
stundum heyrist „Hið háa al-
þingi“. Allt virðist miða að því að
gefa okkur þá tilfinningu að það
fólk sé yfir okkur hafið sem situr
þarna og kappræðir þjóðmál og
ýtir á takka þess á milli til að
formsatriðum sé fullnægt um
setningu laga sem ýmist koma frá
Brussel eða úr ráðuneytum hér.

Það er svo sem eftir öðru í ís-
lenska lýðræðiskerfinu sem býð-
ur okkur upp á forsætisráðherra
úr stjórnmálaflokki sem 83 pró-
sent þjóðarinnar kusu ekki –
flokki sem leitar nú dyrum og
dyngjum að inntaki og virðist
ætla að enda sem kristilegur
hægriflokkur.

Væri allt með felldu þá myndi
alþingi endurspegla okkur. Þar á
ekki að vera einsleitur söfnuður
sem talar meira og minna eins.
Þar eiga ungu lagasnáparnir úr
Sjálfstæðisflokknum að skera sig
úr en ekki falla inn í hópinn.
Hvers vegna á Steingrímur J. 
Sigfússon að þurfa að klæða sig
eins og Sigurður Kári Kristjáns-
son? Af hverju má Steingrímur
ekki tjá persónuleika sinn og líðan
hverju sinni en þarf alltaf fara 
í búning Sigurðar Kára? Eða 
Mörður Árnason: hvers vegna
þarf hann á hverjum morgni að
breyta sér í Halldór Blöndal? Af
hverju má hann ekki vera í peys-
unni sinni?

Þetta er spurning um mannrétt-
indi þessa fólks og tjáningarfrelsi
þess. En ekki bara: á alþingi á að
spranga um innan um jakkalakk-
ana og dragtadömurnar fólk á
gallabuxum, í flíspeysum og lopa-
peysum, fólk af holdi og blóði, ólit-
greint fólk: hvers eiga til dæmis
lopapeysukommar að gjalda? Af
hverju fá þeir ekki sína fulltrúa á
alþingi eins og tíðkast í Danmörku
og Þýskalandi svo dæmi séu tekin? 

Þarna á að vera alls konar fólk
úr alls konar áttum, ungt, gamalt,
innfæddir og útfæddir, hávaxnir
og lágvaxnir, rauðhærðir, örvhent-
ir, kiðfættir, rangeygir, fríðir og
ófríðir – spjátrungar og sóðar,
fatarófur og fatablindir. Þetta eiga
að vera verðugir og raunverulegir
fulltrúar þjóðarinnar eins og hún
er, alþingi á að endurspegla okkur
og þessir fulltrúar eiga í kapp-
ræðum sínum að endurspegla þá
rökræðu sem fer fram í þjóð-
félaginu um hvaðeina. ■

Blaðamannaverðlaun Íslands voru afhent í annað sinn við
hátíðlega athöfn á laugardagskvöld. Ástæða er til þess
að óska verðlaunahöfum og þeim góðu blaðamönnum

sem tilnefndir voru til hamingju með heiðurinn. 
Tilgangur blaðamannaverðlaunanna er sá að hvetja til þess

að ráðist sé í umfangsmeiri verkefni á sviði blaðamennsku.
Verkefni sem taka tíma og krefjast óskiptrar athygli um nokk-
urt skeið. Vandamál íslenskrar fjölmiðlunar er nefnilega ekki
eignarhald og hvort ljósvakamiðlar og prentmiðlar megi vera
á höndum sömu aðila. Vandinn er miklu fremur fólginn í því
hversu litlir og veikir fjölmiðlar hafa verið. Þeir hafa ekki haft
bolmagn til þess að leyfa sínu besta fólki að helga sig stórum
verkefnum í þeim mæli sem æskilegt er. Verðlaun Blaða-
mannafélags Íslands eru til þess fallin að auka metnað rit-
stjórna fjölmiðlanna og færa má rök fyrir því að afhending
verðlaunanna fyrir ári hafi einmitt skilað sér í auknum vilja til
að ráðast í ítarlegri verkefni á fjölmiðlunum en ella hefði 
orðið. Með því er tilgangnum náð.

Hvorki blaðamenn né aðrir ættu að gera of mikið úr valdi
fjölmiðla á umræðunni í samfélaginu. Almenningur í landinu
er upplýstari en svo að fjölmiðlar geti einir og sér ráðið af-
stöðu fólks til helstu mála sem til umræðu eru í samfélaginu
hverju sinni. Hitt er annað að fjölmiðlar geta vakið máls á þátt-
um í samfélaginu sem að öðrum kosti hefðu legið í þagnargildi.
Tveir af þremur handhöfum verðlauna Blaðamannafélagsins
vöktu athygli á málum sem annars hefðu hugsanlega orðið
þögninni að bráð. Bergljót Baldursdóttir fékk verðlaun fyrir
þáttaröð um stöðu aldraðra í samfélaginu sem varð til þess að
sjónir manna beindust í ríkari mæli að því hvernig við sem
samfélag umgöngumst elstu borgara landsins. Kristinn
Hrafnsson fékk sín verðlaun fyrir umfjöllun um íslenskan
dreng sem framin hafa verið mannréttindabrot á í Texas. Fram
kom í þakkarræðu Kristins að þrátt fyrir að málið hafi vakið
gríðarmikla athygli þegar umfjöllunin birtist, hafa hagir
drengsins ekki breyst. Á honum eru enn brotin mannréttindi
og íslensk stjórnvöld hafa engu þokað i máli hans. 

Kristinn upplýsti einnig að ekki hefði verið orðið við beiðni
um að utanríkisráðherra tæki málið upp við bandarískan
kollega sinn þegar þeir hittust. Í orðum Kristins felst hvatning
til fjölmiðla um að fylgja þessu máli eftir. Vestræn samfélög
hafa í orði kveðnu viljað standa vörð um algildishugmyndir um
tiltekin réttindi manna. Undantekningar frá mannréttindum
eiga því ekkert skjól í hagsmunum eða siðvenjum samfélaga
og brot á þeim hafa verið notuð sem réttlæting afskipta og
hernaðaríhlutunar í ríki sem ekki virða slík réttindi. Íslending-
ar eiga að standa vörð um mannréttindi og stjórnvöld eiga að
beita áhrifum sínum til þess að grundvallarréttindi einstakl-
inga séu virt. Sú afstaða má aldrei mótast af því að á móti hug-
myndum okkar séu hagsmunir látnir á hina vogarskálina til að
vega upp á móti grundvallarhugmyndunum. ■
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Fjölmiðlar opna sýn á falin vandamál.

Verðlaun og
mannréttindi
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á alþingi á að 
spranga um innan

um jakkalakkana og dragta-
dömurnar, fólk á gallabux-
um, í flíspeysum og lopa-
peysum, fólk af holdi og
blóði, ólitgreint fólk..
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Lopapeysur á þing!

Afnám afnotagjalda? Ef marka má við-
hafnarviðtal Morgunblaðsins við Þorgerði
Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra
í gær virðast stórtíðindi í aðsigi varðandi
rekstur Ríkisútvarpsins. Segir Þorgerður að
nú á vorþingi muni hún leggja fram frum-
varp til breytinga á útvarpslögum sem feli
m.a. í sér afnám hinna lögboðnu afnota-
gjalda stofnunarinnar. Sátt og sam-
lyndi sé meðal stjórnarflokk-
anna um þá ákvörðun. At-
hygli vekur að ráðherrann
segist vilja tryggja Ríkisút-
varpinu öruggan sess í
framtíðinni sem 
öflugu „fyrirtæki“. Ýmsir vilja
skilja þessi ummæli sem
boðskap um að ofan á hafi
orðið sú stefna Sjálf-
stæðisflokksins að

gera Ríkisútvarpið að hlutafélagi. Fram að
þessu hafa framsóknarmenn komið í veg
fyrir það.

Keypt og lesið Morgunblaðið birti í gær
heilsíðuauglýsingu: „Mest keypta dagblað
landsins!“ Enginn efast um að það er rétt;
upplagið er rúmlega 50 þúsund eintök. En
auðvitað er ekki minnst á hitt í auglýsing-
unni að Fréttablaðið er mest lesna dag-

blað landsins; upplagið er helmingi
stærra, um hundrað þúsund.

Fréttablaðið í Washington
Fram að þessu hefur sá regin-
munur verið á útgáfu Frétta-

blaðsins og frídagblaða er-
lendis að hinum síðar-
nefndu er nær eingöngu

dreift á lestarstöðvum. Dreifing á heimili
hefur ekki þekkst enda er hún gífurlega
kostnaðarsöm í stórum þjóðfélögum. Nú
virðist breyting ætla að verða á þessu. Í
Bandaríkjunum er Philip Anschutz og fyr-
irtæki hans Qwest Communications að
byggja upp frídagblaðaveldi undir nafninu
Examiner. Í höfuðborginni er nýju dag-
blaði útgáfunnar, The Washington Exa-
miner, dreift í 260 þúsund eintökum, þar
af um 210 þúsund eintökum á heimili í
miðborginni þar sem fólk með rúmar
tekjur er búsett. Hið gamla dagblað borg-
arinnar, Washington Post, hefur þó enn
vinninginn í útbreiðslu því það er selt í
700 þúsund eintökum. En þar á bæ gera
menn sér grein fyrir hver þróunin er og
samhliða Post er gefið út frídagblaðið Ex-
press en því er þó enn sem komið er að-
eins dreift á lestarstöðvum.

gm@frettabladid.is
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byrja í dag á bls. 34 
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Húsnæði

Atvinna

Tilkynningar

Banki allra landsmanna410 4000  |  landsbanki.is

4,15%Íbúðalán
Kynntu þér kostina við íbúðalán 
Landsbankans. Fáðu ráðgjöf hjá 
sérfræðingum okkar og veldu 
leiðina sem hentar þér best. Hafðu 
samband í síma 410 4000 eða á 
fasteignathjonusta@landsbanki.is
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fasteignir@frettabladid.is

Gistiheimili Ólafsvíkur geng-
ur í endurnýjun lífdaga um
þessar mundir. Öll gömlu her-
bergin hafa verið brotin niður
og þess í stað verða innréttuð
„nítján fyrsta flokks íbúðaher-
bergi, hvert um sig“ tæpir 40
fermetrar að stærð með baði
og eldunaraðstöðu. Stefnt er
að því að framkvæmdum verði
lokið í apríl. 

Miklar framkvæmdir eru fyr-
irhugaðar á vegum sveitarfé-
lagsins Fjarðabyggðar og hefur
það nýverið óskað eftir tilboði í
hönnun og byggingu á fjölnota
íþróttahúsi við grunnskólann á
Reyðarfirði og einnig í 2.

áfanga af endurbyggingu sund-
laugarinnar í Neskaupstað. 

Menntaskólinn á Egilsstöð-
um á að stækka á næstu miss-
erum, að því er fram kemur á
vefnum www.egilsstadir.is. Nú
er unnið af kappi við hönnun á
viðbyggingunni sem verður síð-
an boðin út á næstu vikum.
Byggingunni á að vera lokið
fyrir 1. ágúst 2006.

FASTEIGNASÖLUR

101 Reykjavík 32
Akkurat 18
Ás 26-27
Ásbyrgi 7
Bifröst 5
Draumahús 19-22
Eignakaup 30
Eignalistinn 10
Eignamiðlun 23
Eignastýring 10
Fasteignamarkaðurinn 4
Fasteignamiðlun 6
Fasteignam. Grafarv. 5
Fasteignam. Hafnarfj. 32
Hóll 8-33
Hóll 8-33
Hraunhamar 24-25
Húsalind 28
Húseign 14
Höfði 31
Lyngvík 12-13
Miðborg 17
Nethús 29
Nýtt  9
Remax 8 og 23
Valhöll 15
X-hús 28
Þingholt 16

Fasteignasalan 101 Reykjavík er með
til sölu glæsilega 144,4 fermetra hæð
með risi í fallegu timburhúsi að Ála-
granda 5 á skemmtilegum stað í Vest-
urbænum. Húsið var allt endurbyggt
1985 og hefur viðhald á því verið gott.

Komið er inn á flísalagða forstofu og þaðan
er gengið upp stiga á aðalhæð. Á aðalhæð-
inni er komið inn á parkettlagðan gang og
þaðan inn í mjög bjarta parkettlagða stofu.
Á hægri hönd er mjög rúmgott eldhús með
hvítlakkaðri eldhúsinnréttingu með flísum
á milli efri og neðri skápa og á gólfi, tengt

er fyrir uppþvottavél og góður borðkrókur
er í eldhúsinu. Á vinstri hönd frá stofu er
baðherbergi með stórum sturtuklefa, með
innréttingu við vask og flísum á veggjum
og gólfi. Tvö herbergi eru á hæðinni og er
annað þeirra notað sem sjónvarpsherbergi.
Korkflísar eru á gólfum herbergjanna. 

Frá gangi er stigi upp í risið þar sem
komið er upp í hol. Á vinstri hönd er flísa-
lögð snyrting, og mjög stórt parkettlagt
hjónaherbergi með innbyggðum fataskáp-
um. Á hægri hönd eru tvö parkettlögð
svefnherbergi. Eignin er mjög hlýleg og
glæsileg á afar skemmtilegum stað í Vest-
urbænum.

Ásett verð er 34,5 milljónir. 

Hæð og ris á góðum
stað í Vesturbænum

Eignin er mjög hlýleg og glæsileg á afar skemmtilegum stað í Vesturbænum.

LIGGUR Í LOFTINU
í fasteignum

MEST LESNA FASTEIGNABLAÐ LANDSINS

Pöddur lifa í öllum húsum BLS. 2
Veggfóðursvinir nöldra ekki BLS. 3

Sturtuhausar BLS. 3
Hljóðlaus og drepur pöddur BLS. 3

ER ÞÍN FASTEIGN AUGLÝST HÉR?

Góðan dag!
Í dag er mánudagur 14. febrúar, 

45. dagur ársins 2005.

REYKJAVÍK 9.26 13.42 17.59
AKUREYRI 9.19 13.27 17.36

Heimild: Almanak Háskólans

Sólarupprás Hádegi Sólarlag



Erling Ólafsson dýrafræðing-
ur segir pöddur í öllum hús-
um, jafnt timburhúsum sem
steinhúsum. Flestar þeirra
séu skaðlausar en veggjatítlur
séu líka landlægar og þær éti
upp hús smám saman.

„Það er ekkert hús á landinu án
kvikinda. Það gildir jafnt sumar
og vetur, enda er svipað loftslag
innanhúss allt árið. Svo er bara
spurning hvernig kvikindi það
eru og hvort fólk tekur eftir
þeim,“ segir dýrafræðingurinn
Erling Ólafsson á Náttúrufræði-
stofnun. Hann kveðst oft fá fleiri
en eina pöddu á dag frá fólki sem
þekki þær ekki. „Ég læt fólk vita
hvað er á ferðinni og athuga
hvort fólk vilji eða geti gert eitt-
hvað gegn pöddunum sjálft eða
ekki. En það er erfitt fyrir mig
að gera hernaðarplan án þess að
þekkja til aðstæðna því hvert hús
er tilfelli fyrir sig,“ segir hann.
Spurður hvort þar séu meindýr á
ferð svarar hann: „Sum eru
meindýr og önnur ekki og svo
getur það verið túlkunaratriði.
Sumar tegundir gera ekkert 
annað en bíta sálina hjá fólki.
Þær verða að teljast meindýr
líka. Þeim finnst það að minnsta
kosti sem eru bitnir.“ 

Hann segir alltaf ný kvikindi
að berast til landsins, oft með
sýktri matvöru, en ekki sé þar
með sagt að þau setjist öll hér
að. En skyldi vera meira um
pöddur í timburhúsum en stein-
húsum? „Nei, ekkert frekar. 
En það getur verið erfiðara við
þær að eiga í timburhúsum,
vegna holrýmis inni í veggjum,“
svarar hann. 

Margir muna eftir veggja-
títluhúsinu í Hafnarfirði sem

varð að rífa. Erling segir
veggjatítlur vera landlægar hér.
Hús líði fyrir þær og þau verði
smám saman étin upp. „Fast-
eignasalar eru orðnir meira
meðvitaðir um þetta í seinni tíð
og eru á varðbergi þegar gömul
timburhús eru annars vegar.
Enda verður fólk að spyrjast
fyrir og fá fagmannlegan smið
til að skoða ástand viðarins,“

segir Erling. Spurður hvort
hann sé með spennandi pöddur í
kringum sig á þessari stundu
svarar hann: „Ég er alltaf með
skemmtilegar pöddur í kringum
mig. Annars væri ég ekki í
þessu. En þær eru ekki endilega
bundnar húsum. Minn hugur er
meira í þeirri fánu sem finnst
úti í náttúrunni.“ 

gun@frettabladid.is

[ ]
Ekkert hús án kvikinda

Breytingar
Hvort sem þú ætlar að ráðast í breytingar á baðherbergi, stofu, hurðum eða
hverju sem er á heimilinu er skynsamlegt að leggja af stað með ákveðna upp-
hæð sem á að fara í verkið. Annars er hætta á því að þú eyðir of miklu.
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Erum að taka upp nýja sendingu

,,Við ætlum fjórar vinkonur 
saman aftur og aftur! 

Diskarnir eru æðislegir hjá okkur!“

Sumarnámskeið fyrir skapandi börn,
eldri og yngri, keramik, teikning,
málun - allt innifalið - litlir hópar.

Aðeins 8500 kr. vikan!

Skráning í Keramik fyrir alla,
sími 552 2882, Laugavegi 48b.
Sjá lýsingu: www.keramik.is

Hvað segja börnin 
um námskeið í 

Keramik fyrir alla?

Hvað segja
ánægðir

viðskiptavinir?

Keramik fyrir alla,

Vinnustaðurinn fór í
óvissuferð og strákarnir

voru himinlifandi.
Komdu þegar þér
hentar eða bókaðu

eigin hóp.

Öryggis-
hurðir

B Í LB Í L S K Ú R SS K Ú R S
OG IÐNAÐAROG IÐNAÐAR HH UU RÐ IRÐ I RR

Smíðað
eftir máli

Hurðir til
á lager

Eldvarnar-
hurðir

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

Fissler 
pottar og pönnur
- finndu muninn!

sími 568 6440

Á ÞRIÐJUDÖGUM
�Auglýsingasíminn
�er 550 5000
auglysingar@frettabladid.is

Erling heldur hér á varmasmið sem finnst utanhúss í Hveragerði. „Varmasmiður vill
hafa hita undir fótum. Hver vill það ekki á þorranum?“ spyr Erling spaugsamur.

SMÁAUGLÝSINGAR FRÁ 995 KR.
[ Ef þú pantar á visir.is ]
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a c t i l i n e a

Veggfóðursæðið sem gengur nú
yfir ætlar engan endi að taka og
hafa tveir sniðugir hönnuðir í
Þýskalandi tekið sig til og hannað
veggfóður með áprentuðum mynd-
um af fólki í raunverulegri stærð. 

Hugsunin er sú að einhleypir
geti fengið sér félaga á heimilið
án leiðindanna sem fylgir sam-
búðarfólki. Enginn sem vaskar
ekki upp eftir sig, nöldrar eða
skilur eftir skítuga sokka á gólf-
inu. Þessi snilldarhönnun hefur
slegið í gegn og vann gullna pálm-
ann í hönnun, eða Deco D’or, fyrir
árið 2004 þar sem Phillip Starck
var formaður dómnefndar. 

Fólkið á veggfóðrinu, sem allt
er mjög myndarlegt, á sér nöfn og
er hvert þeirra í sérstöku hlut-
verki. Adrian hlustar á tónlist
með manni og Priscilla er til í að
djamma á meðan Barbara lætur
fara vel um sig í sófanum að lesa
rómantíska skáldsögu. Auðvelt er
að festa veggfóðrið á vegg og taka
aftur niður þannig að hægt er að
flytja þessa huggulegu félaga
með sér í annað húsnæði. Vegg-
fóðursfélagana skemmtilegu er
hægt að skoða betur á vefsíðunni
www.single-tapete.de. ■

Það getur verið huggulegt að sitja með
góðum veggfóðursvini í stofunni heima. 

Góður vinur á veggnum
Einhleypir Þjóðverjar geta nú slegið á einmanaleikann með því
að kaupa veggfóður með myndum af fólki í fullri stærð.

Hljóðlaust
og drepur
bakteríur
Síulaust lofthreinsitæki með
útfjólubláu ljósi.

Færst hefur í aukana að fólk setji
upp lofthreinsitæki á heimilum
sínum og er það að einhverjum
hluta til vegna aukinnar loftmeng-
unar og ofnæmis.
ECC á Skúlagötu
er með til sölu
lofthreinsitæki
sem rykhreinsar,
eyðir lykt og
drepur bakteríur
og hentar vel fyr-
ir öll heimili og
fyrirtæki. Tæk-ið
gefur frá sér
m í n u s h l a ð n a r
jónir sem hjálpa
til við að eyða
bakteríum, ryki,
mengun, veirum
og frjódufti. Einnig er á því bakt-
eríudrepandi útfjólublár lampi
sem drepur ýmsa sýka og eyðir
lykt eins og til dæmis reykinga- og
matarlykt. Ryðfrí stálblöð safna á
sig ryki og öðrum óhreinindum í
stað hefðbundinnar síu, þannig að
ekki þarf að hafa áhyggjur af að
skipta um síu. ■

Gott er að velja góðan sturtuhaus sem
gleður líka augað.

Sturtuhausar
í tísku
Flottir sturtuhausar setja
óneitanlega mikinn svip á
sturtuna og allt baðherbergið.

Það er óskaplega mikilvægt að
sturtuhausinn á heimilinu sé í
góðu standi til að sturtan sé sem
þægilegust – sérstaklega í byrjun
dags.

Flottir sturtuhausar eru mikið
tískufyrirbrigði þessa dagana því
fólk leggur meiri og meiri áherslu
á fallegt umhverfi á heimilinu.
Minimalíski stíllinn ræður þar
ríkjum og ráðum og mikið ber á
hausum úr stáli eða krómi.

Ef þú hefur tök á er gott að
stækka sturtuna aðeins svo
sturtuhausinn geti notið sín og þú
fáir meira pláss til að athafna þig.
Finndu þér fallega formaðan
sturtuhaus úr fallegu efni sem
sómir sér vel inni á baðherberg-
inu. Ekki er vitlaust að kaupa tæki
með tveim sturtuhausum til að
gera hina daglegu sturtuferð enn
þá skemmtilegri en ella. Bunan er
þó mikilvægust og gott er að
kaupa blöndunartæki sem hægt
er að stilla eftir þörfum, bæði hita
og styrk. ■

Tækið er hljóð-
laust og ákaflega
nett.
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Eldri borgarar

Skúlagata. Glæsileg 102 fm 3ja - 4ra
íbúð á 4. hæð í þessu eftirsótta lyftúhúsi
fyrir eldri borgara ásamt sér bílskúr. Íbúðin
skiptist í forstofu, stóra stofu m. fallegu út-
sýni út á sundin, sjónvarpshol, þvotta-
herb., 2 herbergi, bæði með skápum, rúm-
gott eldhús með góðri borðaðstöðu og
baðherbergi. Parket og dúkar á gólfum.
Verð 25,9 millj. 

Sérbýli

Bollagarðar-Seltj. Sjávar-
útsýni. Mjög fallegt og vel skipulagt
einbýlishús á tveimur hæðum sem skiptist
m.a. í rúmgóðar stofur með útsýni til sjávar
og fjalla, eldhús, 5 sv.herb. og baðherb.
Innbyggður bílskúr. Hiti í innkeyrslu og
stéttum. Verð 42,9 millj.

Sporðagrunn. Vel staðsett og vel
skipulagt 350 fm einbýlishús á þessum eft-
irsótta stað með 53 fm innb. bílskúr. Eignin
er tvær hæðir og kj. Á aðalhæð eru for-
stofa, gesta w.c., rúmgott hol, stofa, borð-
stofa, eldhús m. eikarinnrétt. og góðri
borðaðst. og búr. Uppi eru 4 herb. auk
fataherb. og baðherb. Um 50 fm svalir út af
hjónaherb. og flísal. suðursv. út af stofu.
3ja herb. séríbúð í kj. auk þvottaherb. og
geymslu. Húsið stendur innst í botnlanga
með rúmri aðkomu. Falleg ræktuð lóð.
Verð 55,9 millj. 

Skipasund. Glæsileg 225 fm hús-
eign, tvær hæðir og kj. ásamt 36 fm bílskúr.
Eignin skiptist annars vegar í glæsilega
123 fm íbúð á hæðinni og í risi og hins veg-
ar í 66 fm íbúð í kj. Eign sem er mikið end-
urnýjuð og í góðu ásigkomulagi. Verð 50,0
millj.

Hæðir

Hamrahlíð. Mjög falleg 168 fm efri
sérhæð á tveimur hæðum auk 34 fm bíl-
skúrs í góðu tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist
m.a. í stórar samliggjandi stofur, stórt eld-
hús með góðri borðaðstöðu, 4 - 5 herb.og
baðherb.Tvennar svalir til suðurs og vest-
urs. Verð 29,0 millj. 

Sólheimar. Glæsileg 166 fm 6 her-
bergja efri hæð í nýlegu fjórbýlishúsi á
þessum eftirsótta stað auk sér geymslu á
jarðhæð og 31 fm bílskúrs. Hæðin skiptist
í forstofu, þvottaherb., rúmgott hol, 4 góð
herbergi, stórar og bjartar stofur með síð-
um gluggum, eldhús með sérsmíð. innrétt.
og góðri borðaðstöðu og stórt flísalagt
baðherb.. Suðvestursvalir, glæsilegt útsýni
yfir borgina. Hiti í innkeyrslu og tröppum
upp að húsi. 

4ra-6 herb.

Gautland -útsýni. Björt og mikið
endurnýjuð 103 fm endaíbúð á efri hæð í
litlu fjölbýli auk sér geymslu í kj. Rúmgott
eldhús m. nýl. beykiinnrétt., samliggj. bjart-
ar stofur m. útg. á um 20 fm suðursvalir,
sjónvarpshol, 3 herb. og nýl. endurnýjað
flísal. baðherb. Mikið útsýni yfir Fossvog-
inn. Hús nýlega lagfært og málað að utan.
Lóð endurnýjuð, hiti í stéttum. Verð 21,9
millj. 

Skipholt Björt og mikið endurnýjuð
105 fm endaíbúð á 3. hæð. Íbúðinni fylgir
8,3 fm sér íbúðarherb. og sér geymsla í kj.
og 22 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í stórt hol,
eldhús m. nýjum vönd. tækjum, uppgerð-
um innrétt. og góðri borðaðst., bjarta stofu,
3 rúmgóð herb. og nýlega endurn. flísalagt 

baðherb. Vestursvalir. Gler og gluggar nýjir
að hluta. Parket og mósaikflísar á gólfum.
Verð 18,7 millj.

Reyrengi. Góð 97 fm 4ra herb. íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Björt stofa, eldhús
m. fallegri innrétt. og góðri borðaðstöðu, 3
herb., öll með skápum og baðherb. m.
þvottaaðst. Snytileg sameign. Hús nýmál-
að að utan. Verð 16,9 millj.

Óðinsgata. Falleg 94 fm 4ra herb.
íbúð, hæð og ris, með sérinng. í Þingholt-
unum. Íbúðin skiptist í tvær stofur, tvö
herb., eldhús með eldri innrétt., baðherb.
og snyrtingu. Sér geymsla og sameiginlegt
þvottahús í kjallara. Svalir út af annari stof-
unni með útsýni yfir Tjörnina. Verð 18,5
millj.

Kleppsvegur. Góð 94 fm 3ja - 4ra
herb.íbúð á 4. hæð ásamt 7,9 fm herb. í risi
með aðgangi að w.c. og sér geymslu í kj.
Íb. skiptist í forstofu, eldhús m. eldri inn-
rétt., rúmgóða og bjarta stofu, 2 herb.,
bæði með skápum auk opins herb. við
stofu og baðherb. m. þvottaaðst. Suður-
svalir. Verð 15,3 millj.

Flétturimi. Falleg 83 fm 4ra herb.
endaíbúð ásamt 6,7 fm geymslu í kj. í litlu
fjölbýli. Sér stæði í opnu bílskýli fylgir. Íb.
skiptist í forstofu, 3 herb., öll með skápum,
eldhús sem er opið að hluta, góð borðaðst.,
stofu m. útg. á flísal. suðvestursv., baðherb.
og þvottaherb. Aðeins 6 íbúðir í stigagangin-
um. Stutt í skóla og þjón. Verð 17,9 millj.

3ja herb.

Bræðraborgarstígur. Mjög fal-
leg og björt 97 fm íbúð á 2. hæð með suð-
ursvölum út af stofu. Íb. skiptist í forst./hol,
flísal. baðherb., stórar saml. skiptanlegar
stofur, rúmgott eldhús með góðri borð-
aðst. og fallegri innrétt. og eitt herb. með
skápum. Húsið nýlega viðgert að utan. Sér
geymsla í kj. Verð 19,9 millj.

Seljavegur. Góð 67 fm íbúð á 1.
hæð auk sér geymslu í kj.í vesturbænum.
Íb. skiptist í hol, rúmgott eldhús m. borð-
aðst., flísalagt baðherb., 2 herb. og parketl.
stofu m. útg. á stórar suðursvalir. Hús ný-
lega málað að utan. Verð 14,5 millj.

Stigahlíð. Falleg og björt 75 fm 3ja -
4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli í
Hlíðunum auk sér geymslu í kj. Eldhús m.
góðri borðaðst. og uppgerðum innrétt.,
rúmgóð parketlögð stofa, stórt hol með
útg. á svalir, 2 rúmgóð herb. og baðherb.
Suðursvalir. Verð 14,9 millj.

2ja herb.

Laugateigur.Mjög góð 48 fm íbúð í
kjallara í góðu steinhúsi í Laugarnesinu.
Parketlögð stofa, rúmgott herb., eldhús
með hvítum innrétt. og borðaðst. og bað-
herb. Sér geymsla. Hiti í stéttum. Verð 10,5
millj. 

Grettisgata-sérinng. Falleg og
nánast algjörlega endurnýjuð 42 fm íbúð á
jarðhæð m. sérinng. Nýleg gólfefni, innrétt-
ingar, tæki og lagnir. Laus strax. Verð 8,7
millj.

Atvinnuhúsnæði

Hólshraun-Hf. 217 fm vel skipu-
lögð, björt og mikið endurnýjuð skrifstofu-
hæð með góðri aðkomu og nægum bíla-
stæðum. Hæðin skiptist í stórt opið rými, 4
afstúkaðar skrifstofur, möguleiki á fleirum,
2 snyrtingar, tölvurými og eldhúsaðstöðu.
Mikil lofthæð á allri hæðinni. Verð 20,9 millj.

Suðurlandsbraut. Vel staðsett og
glæsilegt um 400 fm verslunarhúsnæði með
miklum gluggum auk kjallara sem er nýttur
sem lager og verslun. Getur nýst hvort sem
er sem ein heild eða í tvennu lagi. Fjöldi mal-
bikaðra bílastæða. Hús nýlega viðgert og
málað að utan. Verð 89,0 millj.

Laugavegur. 11 glæsilegar og al-
gjörlega endurnýjaðar samþykktar íbúðir í
miðbæ Reykjavíkur. Íbúðirnar eru frá 34 fm
og upp í 70 fm að stærð og eru allar með
nýjum innréttingum og tækjum. Nýtt park-
et á gólfum. Til afhendingar strax. Verð
115,0 millj.

Bakkabraut-Kóp. Atvinnuhús-
næði samtals að gólffleti 302 fm sem skipt-
ist í tvö bil, 151 fm hvort. Annað bilið er vel
innréttað og með litlu millilofti, en hitt er
minna innréttað, en með stóru og góðu
millilofti. Getur elst sitt í hvoru lagi. Nánari
uppl. veittar á skrifstofu.

Laugavegur - heil húseign.
1.734 fm heil húseign ofarlega við Lauga-
veg. Um er að ræða verslunar-, þjónustu-
og skrifstofuhús á fimm hæðum auk
geymslukjallara. 600 fm undir skrifstofur
lausir nú þegar. Lyfta er í húsinu. Allar nán-
ari upplýsingar veittar á skrifstofu

Heil húseign við Stangar-
hyl. Húsnæðið er vel innréttað sem skrif-
stofu- og lagerhúsnæði með innkeyrslu-
dyrum. Eignin er í dag að mestu nýtt af eig-
anda hennar en er að hluta til í útleigu til
skemmri tíma. Góð aðkoma er að eigninni
og næg bílastæði. Nánari upplýsingar
veittar á skrifstofu.

Suðurhraun-Gbæ. 526 fm gott
lagerhúsnæði með millilofti yfir að hluta þar
sem innrétta mætti skrifstofur. Stálgrindar-
hús sem er fullbúið að utan og rúml.tilb. til
innrétt. að innan. Tvennar innkeyrsludyr og
góð lofthæð. Stórt malbikað bílaplan og
næg bílastæði. 
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Óðinsgötu 4, sími 570-4500, fax 570-4505. Opið virka daga frá kl. 9-17.
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Jón Guðmundsson, lögg. fasteignasali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali.
Unnar Smári Ingimundarson, viðskiptafr. og lögg. fasteignasali 

Sæbraut-Seltjarnarnesi.
Afar glæsilegt 276 fm einbýlishús á tveimur hæð-
um með 38 fm innb. bílskúr. Hiti í stéttum og inn-
keyrslu. Eignin skiptist m.a. í marmaralagt gesta
w.c., eldhús með massívum eikarinnrétt og góðri
borðaðst.,stórar samliggjandi stofur, gesta w.c.,
stóra sjónvarpsstofu með arni, 4 rúmgóð herbergi
og glæsilegt baðherbergi. Vandaðar innréttingar.
Parket og flísar á gólfum. Eignin er vel staðsett
nærri sjó með sjávarútsýni. Verönd með skjól-
veggjum. Ræktuð lóð. 
Verð 65,0 millj. 

Búland.
Nýkomið í sölu glæsilegt og vandað 189 fm raðhús á tveimur hæðum auk 24 fm bílskúrs. Eign-
in skiptist í forstofu, endurn. gesta w.c., hol, borðstofu, nýlegt eldhús með borðkrók, stofu og hús-
bóndaherb. m. útg á suðursvalir, 5 herb. og baðherbergi. Vandaðar innréttingar. Húsið stendur
innst í Búlandinu ofan götu. Stæði fyrir tvo bíla við húsið. 
Verð 42,0 millj.

Gígjulundur-Garðabæ.
Mikið endurnýjað og mjög glæsilegt 260 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr
og útsýni. 

Eignin skiptist m.a. í stórar stofur, stórt eldhús, gesta wc., stórt baðherbergi, 3 stór herbergi og
60 fm viðbyggingu sem er tilbúin undir innréttingar. Falleg ræktuð lóð með miklum veröndum
og skjólveggjum. Útsýni úr stofum til suðurs, yfir hraunið og að Reykjanesfjallgarðinum. 
Verð 47,9 millj.

Ekrusmári- Kópavogi.
Glæsilegt og vel skipulagt 182 fm einbýlishús á
einni hæ með 33 fm innb. bílskúr. Eignin skipt-
ist í forstofu, þvottaherb., sjónvarpshol, 4 herb.,
rúmgott eldhús m. vönduðum eikarinnrétt. og
vönd. tækjum, rúmgóða stofu m. útg. á verönd
og vandað flísal. baðherb. m. hornbaðkari. Park-
et og flísar á gólfum. Útsýni úr stofu m.a. að
Snæfellsjökli. Stór verönd með skjólveggjum og
heitum potti. Hiti í innkeyrslu og stéttum.

300-500 FM SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 
MEÐ GÓÐRI AÐKOMU 

ÓSKAST MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK.

250-400 FM HÚSEIGN ÓSKAST 
MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK

SEM GÆTI HENTAÐ UNDIR SKRIFSTOFUR
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Espigerði - Laus fljótlega
Vorum að fá í sölu rúmgóða 97 m≤ 3ja-4ra herb.

endaíbúð á 2. hæð í þessu eftirsótta húsi. Íbúðin

er laus í mars/apríl n.k. Verð 18,9 millj.

Norðurbrú í Garðabæ Glæsi-

legar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í þessu glæsi-

lega hverfi í Garðabæ. Íbúðirnar eru til afh. mars

og maí n.k. fullbúnar án gólfefna. Stæði í bíl-

geymslu fylgir íbúð. Verð frá 21,4 millj.

Þorláksgeisli - Laus Vel skipu-

lögð 3ja hreb. íbúð á 3. hæð í litlu fjöleignarhúsi

ásamt stæði í bílgeymslu. Íbúðin er til afh. strax

tilbúin til innréttingar. Innréttaðu eftir þínu eigin

höfði. Verð 17,9 millj.

Spóahólar Snyrtileg og vel skipulögð

2ja herb. íbúð í litlu fjöleignahúsi á rólegum stað.

Húsið var tekið í gegn fyrir rúmu ári. Parket og

flísar á gólfum. Verð 11,2 millj.

Vesturberg Vorum að fá í sölu 64 m≤

2ja herbergja íbúð á 5 hæð í fjöleignarhúsi. Góðar

vestur svalir með útsÿni yfir borgina. Verð 10,6

millj.
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VANTAR EIGNIR Á SKRÁ • MIKIL SALA • SKRÁÐ EIGN ER SELD EIGN
Góð ráðgjöf, vönduð og fagleg vinnubrögð eru okkar aðals merki. Hafðu samband við sölumenn okkar á skráðu þína eign, 

við gerum eitt og annað fyrir þig.  Skoðið nýja og glæsilega heimasíðu okkar, fasteignasala.is
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220 Hafnarfjörður: Fjölskylduvænt
raðhús með risi
Stekkjarhvammur 32: Vandað og 
fallegt raðhús með bílskúr og 
möguleika á 6 svefnherbergjum.

800 Selfoss: Garðskáli og heitur pottur
Hörðuvellir 4: Glæsilegt einbýlishús á góðum stað á Selfossi.

Lýsing: Á neðri hæð eru stofa og borð-
stofa, gestasnyrting og eldhús með hvít-
um beyki-innréttingum, helluborði og
háfi. Þar eru flísar og parket á gólfum.
Enn fremur er þar þvottahús og
geymsla og útgengt á verönd. Upp á
efri hæðina liggur fallegur parkettlagður
stigi. Gengið inn í hol þar sem eru 
fjög-ur svefnherbergi með möguleika á
því fimmta og hjónaherbergi með skáp-
um að ógleymdu baðherbergi með
með sturtuklefa og baðkari. Í risinu er
svo fjölskylduherbergi og geymslur. 

Úti: Lóðin er frágengin og ræktuð með
hellulagðri og upphitaðri verönd að
framan og aftan. Stígur að húsinu er

upphitaður. Bílskúrinn er 23 fermetrar
og nýtist vel. 

Annað: Húsið er byggt árið 1984 og
stendur á vinsælum stað í Hafnarfirði. 

Verð: 34,8 milljónir Fermetrar alls: 243
Fasteignasala: Ás

Lýsing: Fallegt, nýlegt einbýlis-
hús með fimm svefnherbergj-
um og fjórum stofum. Gólfefni
eru ýmist parkett, flísar eða
korkur. Komið er inn í forstofu
en á þeirri hæð eru eldhús,
stofa og borðstofa og gengið
út í garð úr björtu holi. Á efri
hæðinni eru meðal annars
svefnherbergin og stórt bað-
herbergi með baðkari, sturtu-
klefa og nýjum innréttingum. Á
jarðhæðinni má meðal annars
finna þvottahús, geymslu, tvö
góð svefnherbergi og baðherbergi og
þar er möguleiki að koma upp íbúð
með sérinngangi. 

Úti: Húsinu fylgir fallegur, afgirtur garð-
ur og garðskáli og á rúmgóðri verönd er
heitur pottur. 

Annað: Húsið er steinhús, byggt árið
1983. Bílskúrinn er 58 fermetrar, upp-
hitaður og talinn með í stærð hússins.
Húsið var málað árið 2003.

Stærð: 365 fm Verð: 37 milljónir Fast-
eignasala: Akkurat

Ný bensínstöð
í Kaplakrika
Umhverfisnefnd Hafnarfjarðar
andvíg.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar sam-
þykkti í liðinni viku aðalskipu-
lagsbreytingu á svæði FH við
Kaplakrika sem heimilar að sjálfs-
afgreiðslubensínstöð verði sett upp
í Kaplakrika. Þetta kemur fram á
vef Víkurfrétta. Málið hafði áður
verið tekið fyrir í skipulags- og
byggingarráði og samþykkt þar
með fjórum atkvæðum gegn at-
kvæði Steinunnar Guðnadóttur.
Umhverfisnefnd Hafnarfjarðar
hefur lýst sig andvíga hugmyndum
um bensínstöð á þessum stað þar
sem það samræmist ekki staðar-
dagskrá 21 sem Hafnarfjarðarbær
hafi þegar samþykkt. ■
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Brynjar Fransson
lögg. fasteignasali
samn./skjalagerð

sími 575 8503

Jón Ellert Lárusson
viðskiptafræðingur

sölumaður
lögg. fasteignasali

Örn Helgason
sölumaður

Þór Þorgeirsson
lögg. fasteignasali

sölumaður
sími 866 2020

Brynjar
Baldursson
sölumaður

sími 698 6919

Sverrir Kristjánsson
eigandi

sími 896 4489

OPIÐ  VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00
LAUGARDAGA FRÁ KL. 13.00 - 15.00

EINBÝLISHÚS

GVENDARGEISLI - EINBÝLI Vorum
að fá til sölu glæsilegt einbýlishús í bygg-
ingu á góðum stað í botnlanga.

Húsið er byggt úr einangrunarkubbum og
er því einangrað að utan og innan. Húsið
verður afhent tilbúið til innréttinga með
gólfhiti í öllum gólfum. Í stofu er mikil loft-
hæð og skorsteinn þar sem er gert ráð fyr-
ir arni. Bílskúrinn verður tvöfaldur og úr
honum innangengt. Teikningar á skrifstofu.

SÉRHÆÐIR

ÆGISÍÐA - 107 RVK Erum með til
sölu 218,7 fm efri hæð og ris ásamt bílskúr
í fallegu húsi með glæsilegu óviðjafnanlegu
útsýni. Íbúðin er samtals 183,7 fm og bíl-
skúrinn er 35 fm. Á neðri hæð er eldhús,
baðherbergi, stór stofa, hjónaherbergi og
stórar flísalagðar svalir. Á efri hæðinni eru
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og ca. 20
fm flísalagðar svalir. Stétt fyrir framan bíl-
skúr og að útitröppum og útitröppur eru
upphitaðar. Verð 43,6 millj.

3JA HERBERGJA

KRUMMAHÓLAR - ÚTSÝNI Mikið end-

urnýjuð útsýnisíbúð á 7.h. í álklæddri lyftu-

blokk. Öll gólfefni íbúðarinnar voru endurnýjuð

nýlega og var þá einnig skipt um eldhúsinn-

réttingu og baðherbergið tekið í gegn. Íbúðin

skiptist í tvö svefnherb. með skápum, rúm-

góða stofu með 10 fm. yfirbyggðum svölum út

af. (ekki í Femetratölu eignar) Baðherbergið er

með nuddbaðkari og eldhúsið með fallegri

innréttingu og borðplássi. Sam. þvottaher-

bergi á hæðinni og sérgeymsla í kjallara. Áhv.

5,2 m. V. 14,9 m.

2JA HERBERGJA

FURUGRUND - KÓP. 2ja herb. 56 fm

ósamþykkt kjallaraíbúð í fjöleignahúsi á þess-

um vinsæla stað í Grundum Kópavogs. Íbúðin

er stofa, svefnherb., eldhús og baðherb. Park-

et og flísar á gólfum. Verð 8,3 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU EÐA SÖLU Í HAFNAF. 

Erum með til leigu eða sölu ca. 460 m≤ at-
vinnuhúsnæði með allt að 4,5 metra lofthæð
við Hafnarfjarðarhöfn og nálagt miðbænum.
Húsnæðið er að mestu einn opin salur með
gluggum á einni hlið, 4 metra hárri innkeyrslu-
dyr. Góð aðkoma er að húsinu og malbikað
plan.

STANGARHYLUR - 110 RVK Vorum að
fá í sölu gott 564,7 m2 atvinnuhúsnæði á
tveimur hæðum með góðri aðkomu og bíla-
stæðum. Húsið hentar undir margskonar
starfsemi, það er með þremur inngöngum,
innkeyrsluhurð, lager, skrifstofum, eldhúsi
með tækjum og stórum sal. 34299

KLETTHÁLS - 110 RVK Erum með til
sölu eða leigu í fallegu húsi sem er í byggingu
allt að 1619,7 m2 endabil í atvinnuhúsnæði
með allt að 10 metra lofthæð. Húsið er með
stórri lóð og er á tveimur hæðum. Jarðhæðin
er 1284 m2 og milliloft 379 m2 með 2 svölum.
Teikningar á skrifstofu. Mögulegt að fá minna
bil.

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL
LEIGU Vorum að fá til leigu í stærri eða
smærri einingum í glæsilegt fimm hæða
3503,6 m2 skrifstofuhúsnæði á mjög góð-
um stað við Smáralind í Kópavogi. Húsið
er með glæsilegu útsýni, nægum bíla-
stæðum, svölum, góðri aðkomu, opnum
og björtum stigagangi. Húsið er einangrað
að utan og klætt með stálklæðning og
steinplötum. 

Teikningar á skrifstofu og allar nánari uppl.
gefur Örn Helgason á skrifstofu Fasteigna-
miðlunar eða í síma 575-8509.

FLUGUMÝRI - 270 MBÆ Erum með
í sölu gott 544.6 m2 atvinnuhúsnæði með
2.470 m2 lóð. Húsið er stór salur og við-
bygging á tveimur hæðum. Húsið hentar
undir margvíslega starfsemi. Það er með
5,2 til 7,5 metra lofthæð í sal, góðum þak-
gluggum, stórri lóð, stækkunarmöguleik-
um og með þremur stórum innkeyrslu-
hurðum sem eru 4,5 m á hæð og 4 m á
breidd.

SAMTENGD SÖLUSKRÁ SEX FASTEIGNASALA
EIN SKRÁNING - MINNI KOSTNAÐUR MARGFALDUR ÁRANGUR

Sími 575 8585 – Spönginni 37 –  112 Reykjavík

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali 
Gsm 896 4489

Jón Pétursson
Sölumaður
Gsm 898 5822

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfaldur árangur -

www.hus.is 

SÉRHÆÐIR

DOFRABORGIR Glæsileg og
rúmgóð 135,3 fm efri sér hæð í tvíbÿlishúsi
ásamt 58 fm tvöföldum bílskúr á besta
stað í Grafarvogi. 3 svefnherb. og 2 bað-
herb.. Fallegt parket og mustang flísar á
gólfum. Glæsilegar innréttingar og tæki í
eldhúsi. Hornbaðkar og vegghengt salerni.
Húsið stendur á fallegum útsÿnisstað. V.
34,8 m.

4RA HERBERGJA

BREIÐAVÍK Gullfalleg 113,2 fm., 4ja
herb. íbúð á 2. hæð með sérinngangi. Bíl-
skúrsréttur. Mjög rúmgóð stofa, suðursval-
ir með góðu útsÿni. Fallegt eldhús, ma-
hogny innréttingar. Baðherb. flísalagt í hólf
og gólf. Svefnherb. með skápum. Fallegt
parket og flísar á gólfum. Þvottaherb. inn-
an íbúðar. Vönduð eign. V. 23,6 m

LANDSBYGGÐIN

STYKKISHÓLMUR Til sölu
111,9 fm. miðhæð í þessu reisulega húsi
við Silfurgötu. Mikið endurnÿjuð íbúð, m.a.
rafmagn, ofnar, eldhúsinnrétting og bað-
innrétting. Hæðin er með sér inngang. 4
herb. o.fl.. Góð staðsetning. Fallegt útsÿni
út á Breiðafjörð. V. 8,9 m.

STYKKISHÓLMUR Timburhús
við Tangagötu, kjallari, hæð og ris. Húsið er
klætt að utan og þarfnast standsetningar.
Hæðin er forstofa, 2 stofur, svefnherb. og
bað. Í risi eru 2 stór svefnherb.. Eign sem
gefur möguleika. V. 7,1 m.

STYKKISHÓLMUR Til sölu
Staðarfell í Stykkishólmi. Fallegt einbÿlis-
hús, mikið endurnÿjað á mjög smekklegan
hátt. 109,2 fm hæð og ris ásamt 49,7 fm
geymsluskúr. Fallegt sprautulakkað eldhús,
baðherb. með innréttingu, þvottaherb., fal-
leg stofa og 3 svefnherb.. Húsið stendur
hátt og því mikið útsÿni yfir bæinn. Sjarmer-
andi eign með sál.

VANTAR ÞIG VERÐMAT? 
TÖKUM AÐ OKKUR AÐ GERA VERÐMAT SAMDÆGURS

GRAFARVOGSBÚAR
Leitið ekki langt yfir skammt. 

Fasteignamiðlun Grafarvogs er hverfis fasteignasala 
sem hefur það markmið að þjóna Grafarvogsbúum sem best.  

Vegna góðrar sölu vantar okkur allar tegundir 
og stærðir fasteigna í sölu.

Til sölu eða leigu 325,4 fm. jarð-
hæð með stórri innkeyrsluhurð.
Góð lofthæð. Húsið er áberandi
og hefur því mikið auglÿsinga-
gildi. Plássið getur hentað fyrir
heildsölu, verslun, verkstæði
eða iðnað. Laust í apríl 2005. 
V. 26,7 m. 
Uppl. gefur Sverrir 896-4489

DUGGUVOGUR - ATVINNUHÚSNÆÐI 

ÓLAFSVÍK - ATVINNUHÚSNÆÐI 
Iðnaðar og verkstæðishús við Ennisbraut,
byggt árið 1981, samt. 843,9 fm. Vandað
hús sem hentar undir hverskonar verk-
stæðis- og iðnaðarstarfsemi. Góð úti-að-
staða. Kaffistofa, tvö salerni, fatageymsla.
Góð starfsmanna-aðstaða. Ÿmiskonar
skipti koma til greina.

GARÐHÚS - 2JA HERB. 
Mjög falleg og vel skipulögð 66,4 fm. 2ja
herb. íbúð á jarðhæð á besta stað í Grafar-
vogi. Flísalagt hol. Baðherb. með nÿjum
sturtuklefa og nÿrri innréttingu. Rúmgott
hjónaherb. með stórum fataskápum. Rúm-
góð parketlögð stofa. Afgirtur sér garður
með sólpalli. Eldhús með fallegri innrétt-
ingu og borðkrók. Þvottaherb. og geymsla
innan íbúðar. Íbúðin er öll nÿmáluð. V 13,9 
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Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen
108 Reykjavík
SÍMI 568 2444 - FAX 568 2446
Ingileifur Einarsson lögg.fasteignasali

Gunnar Hallgrímsson sölumaður sími 898 1486

GLÆSILEG NÝBYGGING AÐ SÓLEYJARIMA 11, LANDSÍMALÓÐINNI Í GUFUNESI VIÐ SPÖNGINA

STÆRRI EIGNIR

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓPAV.
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI fallegt 119,6 fm
endaraðhús með 39,6 fm bílskúr.  Húsið er allt
mjög snyrtilegt og í góðu viðhaldi. Stór garður og
tvennar suðursvalir.Stutt er í skóla og alla
þjónustu. Bílskúrinn stór með góðri
vinnuaðstöðu og 3 fasa rafmagni.  Til
afhendingar 10.júní 2005. Verð 29,8  (tilv.35597)

AKURHOLT MOSF. - 2
ÍBÚÐIR 
Mjög vandað 389 fm. einbýlishús með um 70 fm.
aukaíbúð á neðri hæð og innbyggðum 44 fm. bíl-
skúr. Á efri hæð eru m.a. 3-4 svefnherb. Glæsileg
stofa með arni, baðherb., snyrting, baðherbergi
og baðherb. innaf hjónaherbergi. Á neðri er m.a.
sjónvarpshol, sauna og nær ttilbúin 70 ffm. 3ja
herb. íbúð. Stór falleg frágengin lóð með verönd.
Verð 48,5 millj. (tilv.35558)

BREKKUTANGI- MOSF -
RAÐHÚS 
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI.Gott 253 fm. gott raðhús
með innbyggðum bílskúr, sem er kjallari, hæð og
efri hæð. Húsið skiptist m.a. í stórar stofur, 2 bað-
herb. og ein snyrting, 6 svefnherb., sjónvarpshol
og mikið geymslupláss. Falleg ræktuð lóð. Inn-
byggur bílskúr. Verð 32,0 millj.(tilv35421)

Glæsilegt steinsteypt fjölbýlishús með lyftu 
á frábærum útsýnisstað alveg við Spöngina. 
• Ekkert aldurstakmark
• Fallegt útsýni úr öllum íbúðunum
• Húsið klætt að utan
• Sérinngangur í allar íbúðir
• Svalagangur með glerlokun
• Sérgeymsla í kjallara
• Sérmerkt bílastæði í bílageymslu

• Inngangengt í bílageymslu
• Stutt í alla þjónustu í Spönginni
• Íbúðirnar seljast fullbúnar án gólfefna
• Lofthæð í íbúðum 2,6 m.
• Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar
• Allar innréttingar ná upp í loft
• Þvottaherbergi innan íbúðar
• Bæði baðkar og sturtuklefi í baðherbergi
• Mynddyrasími í öllum íbúðum 

• Skólplögn úr hljóðeinangrandi efni 
• Sameign öll fullbúin
• Lóð fullfrágengin með gróðri
• Afhending í júní til október 2005
• Einkasala hjá Ásbyrgi fasteignasölu
• BYGGINGARAÐILLI HÚSAFL SF 

Sjá nánar myndir og teikningar á heimasíðu 
Ásbyrgis fasteignasölu, www.asbyrgi.is 

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA 
Nú vantar okkur allar gerðir eigna á skrá, höfum ákveðna kaupend-
ur að eignum á kaupendalista. Við hjá Ásbyrgi komum og metum
eignina þér að kostnaðarlausu, ásamt því að finna eign sem þér

hentar. Við erum með samtengdann gagnagrunn sex fasteignasala,
þú setur eignina þína í einkasölu hjá okkur en ferð inn á sameigin-

legan grunn hjá HUS.IS. Kynntu þér kosti HUS.IS og vertu í sam-
bandi við sölumenn okkar. Við vinnum vel fyrir þig.

asbyrgi@asbyrgi.is • www.asbyrgi.is • www.hus.is 

SÉRHÆÐIR

ÖLDUTÚN - HAFNARFIRÐI
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI 151,8 fm efri sér hæð
með 21,4 fm bílskúr við Öldutún í Hafnarfirði.
Björt íbúð með stórum svölum og góðu
útsýni.Stutt í skóla. Verð 24,5 millj. EIGNIN ER
TIL AFHENDINGAR STRAX. (tilv.35572)

3 HERBERGJA

NAUSTABRYGGJA - SÉR-
INNGANGUR 
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI.3ja herb. 93,3 fm. falleg
íbúð á jarðhæð með sérinngangi og stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, gott eldhús,
þvottaherb. stóra stofu, 2 góð svefnherbergi og
baðherbergi. Vandaðar innréttingar parket á
öllu, flísalagt bað. Húsið er klætt að utan. Laus
strax. Verð 19,9 millj.(tilv35420)

SAMTENGD SÖLUSKRÁ SEX FASTEIGNASALA • EIN SKRÁNING • MINNI KOSTNAÐUR • MARGFALDUR ÁRANGUR

SPÓAHÓLAR - ÚTSŸNI 
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI:Glæsileg 74,3 fm 3ja her-
bergja íbúð á 3.hæð með miklu útsýni, í þriggja
hæða fjölbýlishúsi. Sameign öll mjög góð og
nýstandsett, með flísum á gólfi. Þvottaherbergi
og þurrkherbergi. Húsið var viðgert og málað
1999. Afhending í júlí 2005. (tilv 35544)

2 HERBERGJA

TORFUFELL - LAUS STRAX
TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI. 2.ja herbergja 50,7 fm
íbúð á fjórðu hæð með 6,6 fm geymslu. Íbúðin er
laus strax. (tilv. 35549)

TIL LEIGU
SKÓGARHLÍÐ - SKRIF-
STOFUHÚSNÆÐI 
ÁSBYRGI HEFUR FENGIÐ TIL LEIGU SKRIF-
STOFUHÚSNÆÐI Í SKÓGARHLÍÐ 12. Lýsing á
húsnæðinu: Skógarhlíð 12 á 3.hæð (gengið inn
á 2.hæð). Fullbúið húsnæði sem telst vera 934,7
fm. og skiptist þannig: Skrifstofuhúsnæði á 3.
hæð fyrir allt að 50 vinnustöðvar í opnu rými
ásamt ljósritunaraðstöðu og snyrtingum. Her-
bergi á 1.hæð og geymsla. Hlutdeild í móttöku.
Hlutdeild í mötuneyti og stórum fundarsal, 60-80
manns í mötuneyti. Aðgangur að fjórum fundar-
herbergjum á 2. og 5. hæð. Aðgangur að kaffi-
aðstöðu á 3. hæð. Aðgangur að búningsklefum
og sturtu á 1. hæð. Aðgangur að bílageymslu.

ÁLFHEIMAR 4-5 HERB.
á 1. HÆÐ Falleg 4ra til 5 herb. 127,8
fm. íbúð á 1. hæð í mjög góðu fjölbýlsihúsi.
Búið að endurnýja eldhús, baðherbergi og
öll gólfefni. 3 stór svefnherbergi, mjög stórt
eldhús, baðherbergi og snyrting. Frábær
staðsetning. Verð 20,5 millj. (tilv.35532)

EKRUSMÁRI - EINBÝLI
Mjög gott 182,2 fm. einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist m.a. í
4 góð svefnherb., 2 saml. stofur, ný end-
urnýjað baðherb. með hornnuddbaði. Falleg
ræktuð lóð með stórum sólpalli og heitum
potti. Mikið útýni. Verð 46,9 millj. (tilv. 35551)

GUÐRÍÐARSTÍGUR - GRAF-
ARHOLTI TIL LEIGU HJÁ ÁSBYRGI,um
600 fm. verslunar- og lagerhúsnæðið í nýju húsi
með mikið auglýsingagildi við Vesturlandsveg-
inn. Húsnæðið getur allt hentað fyrir t.d. heild-
verslun eða almenna verslun. Mögulegt að
leigja í minni einingum. Til afh. strax.

SÍÐUMÚLI - SKRIFSTOF-
HÚSNÆÐI TIL SÖLU HJÁ ÁSBYRGI:
Mjög gott 588,5 skrifstofuhúsnæði á 2. hæð
við Síðumúla. Húsnæðið er útbúið með mót-
töku, skrifstofuherbergjum, fundarherbergi
og kaffistofu. Verð 60.000.000 (tilv.35456)

SMIÐJUVEGUR SKRIF-
STOFUHÚSNÆÐI TIL SÖLU
HJÁ ÁSBYRGI: Þjónustu-og skrifstofuhús-
næði á annari hæð við Smiðjuveg í Kópavogi.
Húsnæðið er 570 fm þar var áður rekin ljósa
og nuddstofa. Húsnæðið er í dag að mestu
einn salur. LAUST STRAX.(tilv.35390)

SMIÐJUVEGUR - LAUST
STRAX TIL LEIGU HJÁ ÁSBYRGI, mjög
gott verslunar- og þjónustuhúsnæði á jarð-
hæð 502,8 fm. Húsnæðinu er hægt að skipta
upp í tvær einingar. Góðir gluggar með fínu
auglýsingagildi og 2 stórar innkeyrsludyr.
Leigist í einu eða tvennu lagi. Eignin er laus
strax. (34415)

SMIÐJUVEGUR VERSLUN - LAG-
ER TIL SÖLU ÁSBYRGI, glæsilegt 930 fm. verslunar- og
lagerhúsnæði á efri jarðhæð við Smiðjuveg, sem skiptist í
mjög gott verslunarpláss með stórum gluggum, 
góðar skrifstofur með miklu útsýni og gott lagerhúsnæði með
stórum innkeyrsludyrum. Ástand húsnæðisins er sérstak-
lega gott. Mjög góð staðsetning. Húsnæðið hentar vel fyrir
verslun og heildverslun. Verð 95 millj. 35489
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Baldvin Jónsson, 892 3330, baldvin@remax.is

FRAMNESVEGUR

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Framnesvegur 
Stærð eignar: xxfm 
Fjöldi herb.: 5
Byggingarár: 1967
Brunab.mat: 13,4 millj.

Góð íbúð í vesturbænum á
1. hæð í fjölbýli. Smekkleg
og nokkuð enudrnýjuð íbúð
á þessum vinsæla stað.
Sérlega fallegt gegnheilt
eikar parket á stofu, holi og
eldhúsi. Búið að opna
íbúðina mikið og gera hana
bjarta og fallega.

Baldvin Jónsson
sölufulltrúi sýnir eignina.
Allar nánari upplýsingar í
GSM eða með tölvupósti.

21,4 millj.

Baldvin Jónsson, 892 3330, baldvin@remax.is

FÍFUSEL 4RA HERB - 109 REYKJAVÍK
15,1 millj.

REMAX BÚI

Heimilisfang: Fífusel 
Stærð eignar: 87 fm 
Fjöldi herb.: 4 
Byggingarár: 1978
Brunab.mat: 12 millj.

Snyrtileg „penthouse“ íbúð með miklu útsýni.
Íbúðin skiftist í gott eldhús, stofa með svölum
með góðu útsýni, baðherbergi með baðkari
og hjónaherbergi. Gengið upp á 2. hæð um
hringstiga þar sem eru 2 ágæt barnaher-
bergi. Stór sameiginlegur garður með leik-
tækjum, sandkassa og rólu. Íbúðin er laus
fljótlega. 

Baldvin Jónsson, 892 3330, baldvin@remax.is

HÓLABRAUT 2JA HERB - 230 REYKJANESBÆR
5,9 millj.

REMAX KÓPAVOGUR

Heimilisfang: Hólabraut 
Stærð eignar: 55,3 fm 
Fjöldi herb.: 2 
Byggingarár: 1973
Brunab.mat: 8,3 millj.

Var að fá í sölu þessa ágætis 2ja herbergja
íbúð í Reykjanesbæ. Íbúðin skiptist í lítið en
gott eldhús, stofu og borðstofu, svefnher-
bergi með góðum skápum og baðherbergi
með baðkari. Þvottaaðstaða með línskáp inn
af baðherbergi. Þarfnast endurbóta vegna
lekasára. Allar nánari upplýsingar fúslega
veittar. 

Baldvin Jónsson, 892 3330, baldvin@remax.is

EFSTASUND - 104 REYKJAVÍK

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Efstasund, 104 Rvk 
Stærð eignar: 97,9 fm 
Fjöldi herb.: 4 
Byggingarár: 1951
Brunab.mat: 12,1 millj.

Falleg og  endurnýjuð risíbúð með sérinngangi á
þessum vinsæla stað í grónu hverfi. Lítið undir súð.
Íbúðin skiptist í rúmgott stigahús, 3 herbergi og sjón-
varpshol. Fallegur Hlynur á gólfi nema í barnaher-
bergi þar sem er plastparket. Flísar á baðherbergi og
dúkur á eldhúsi sem er upprunalegt. Síma og sjón-
varpstengi í öllum herbergjum og nýtt rafmagn í íbúð-
inni. Þvottaherbergi í íbúðinni sem áður var búr.
Þvottahús í sameign í kjallara og lítil útigeymsla. Fal-
leg eign. Allar nánari upplýsingar fúslega veittar.

18,5 millj.

Baldvin Jónsson, 892 3330, baldvin@remax.is

LANGHOLTSVEGUR - 104 RVK

REMAX MJÓDD

Heimilisfang: Langholts-
vegur, 104 Rvk 
Stærð eignar: 92,9 fm 
Fjöldi herb.: 3 
Byggingarár: 1956
Brunab.mat: 10,8 millj.

Smekkleg þó nokkuð endurnýjuð íbúð
á jarðhæð í grónu hverfi. Góður garður.
Íbúðin skiptist í hol, bjart eldhús, bjarta
nokkuð rúmgóða stofu og 2 svefnher-
bergi. Baðherbergi með uppsteyptum
sturtuklefa. Allar nánari upplýsingar
fúslega veittar. 

17,0 millj.

ERTU Í SÖLUHUGLEIÐINGUM? HAFÐU SAMBAND, HRÖÐ, GÓÐ OG PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA ÁN SKILYRÐA

Með langtímasamband við seljendur og kaupendur í huga

Mjódd

Guðmundur Þórðarson löggiltur fasteignasali

Guðmundur Þórðarson löggiltur fasteignasali

Guðmundur Þórðarson löggiltur fasteignasali

Guðmundur Þórðarson löggiltur fasteignasali Guðmundur Þórðarson löggiltur fasteignasali
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Sólarsalir – 203 Kópavogur 
Glæsileg 3ja herbergja neðri hæð í fallegu sex 

íbúða húsi. Sér inngangur, fallegar innréttingar 

úr kirsuberjavið, skápar ná upp í loft, 

merbauparket á gólfum, flísar á baði 

hornbaðkar með nuddi. Hér er um að ræða 

fallega eign á barnvænum stað 

Verð 21,7 millj.

Skútahraun - 220 Hafnarfj.  
Atvinnuhúsnæði við Skútahraun 2 í 

Hafnarfirði. Húsið sem um er að ræða er 

Stálgrindarhús frá Butler byggt á 

steinsteyptri plötu. Húsið var byggt 1998 og 

er áfast gamla "Hagvirkis húsinu." 

Stálgrindarhúsið er ca. 2500 fm en þessi hluti 

þess er 1418 fm með 200,3 fm millilofti, eða 

samtals 1618,3 fm.

Verð 90 milj.

Ólafsgeisli - 113 Reykjavík
Glæsilegt 204,5 fm einbýlishús á tveimur 

hæðum á frábærum útsýnisstað í Grafarholti.

Allt fyrsta flokks. Paradís golfarans. 

Verð 45,9 milj.

Kríuhólar - 111 Reykjavík  
5 herb. 95,7 fm íbúð á efstu hæð í 8 hæða, vel 

við haldinni blokk við Kríuhóla í Breiðholti.  

Íbúðin er í ágætu ástandi og sameign eins og 

best verður á kosið. Verð 15,8 milj.

Nýbýlavegur - 200 Kópavogur
Falleg 122,9 fm efri hæð í fjórbýlishúsi. Komið 

er inn í stórt hol með góðum skáp þar sem 

eru flísar á gólfi. Fallegur arin er í holinu. 

Eldhús með fallegri innréttingu og góðum 

tækjum, flísar á gólfi. Baðherbergi flísalagt í 

hólf og gólf, inrétting og sturta. Tvö 

barnaherbergi með parketi og skápum. Stofa 

og borðstofa með parket á gólfum. Úr 

borðstofu er útgengi á litlar suður svalir. 

Verð 28,4millj.

3ja

Kríuhólar - 111 Reykjavík
Falleg 3ja herb. íbúð á 7. hæð í vel við höldnu 

fjölbýlishúsi við Kríuhóla. Nýtt parket,  nýjar 

hurðir og skápar.  Húsið er álklætt að utan og 

sameign öll eins og best verður á kosið.  Verð 

13,8 millj.

4ra

Álfkonuhvarf - 203 Kópavogur
3ja herbergja 88,2 fm íbúð með stæði í 

bílageymslu ásamt 7,6 fm geymslu í kjallara, 

samtals 95,8 fm. Íbúðin skilast fullbúin að 

innan án gólfefna. 

Verð 18,6 millj.

Þórðarsveigur - 113 Grafarh.
3ja herb.  86,5 fm íbúð á 3. hæð ásamt 10,6 

fm geymlsu alls 97,1 fm. og stæði í 

bílageymslu.  Íbúðin skilast fullbúin að innan 

með gólfefnum.   

Verð   18.500.000

Útborgun     1.850.000

90% lán     16.650.000

Mánaðarl. afb. lána   71.200

nýtt

Þórðarsveigur 26 - 30
Íbúðirnar skilast fullbúnar að innan með gólfefnum.  
Baðherbergi og þvottahús skilast með flísalögðu gólfi 
og veggir á baði í ca 220 cm hæð.  Upphengt salerni 
með innfeldum vatnskassa, baðkar með hitastýrðu 
blöndunartæki ásamt sturtusetti.  Fataskápar í 
herbergjum og forstofu og ná allir upp í loft. Í eldhúsi 
verða innréttingar frá GKS, en raftæki frá 
Heimilistækjum.  Öll gólf eru parketlögð nema forstofa 
baðherbergi og þvottahús sem eru flísalögð.  
Sérgeymsla fylgir hverri íbúð í kjallara. 
UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU SÍMI: 414 6600

nýtt

Álfkonuhvarf 59 - 61
Glæsilegar íbúðir með sérinngangi ásamt stæði í 
bílageymslu og geymslu í kjallara. Íbúðirnar skilast 
fullbúnar að innan án gólfefna. Innréttingar og hurðir 
eru úr eik. Eldhústæki og háfur úr burstuðu stáli. Á 
baðherbergi verður handklæðaofn, upphengt salerni og 
blöndunartæki frá Tengi.
UPPLÝSINGAR Á SKRIFSTOFU SÍMI: 414 6600

hús

�
Heiðar 693 3356 Reynir 820 2145

Álfkonuhvarf - 203 Kópavogi
4ra herbergja 120,5 fm íbúð með stæði í 

bílageymslu ásamt 7,3 fm geymslu í kjallara, 

samtals 127,8 fm. Íbúðin skilast fullbúin að 

innan án gólfefna. 

Verð   24,800.000

Útborgun     2.480.000

90% lán     22.320.000

Mánaðarl. afb. lána   95.400

Til afhendingar í apríl Til afhendingar í apríl 

Grænamýri - 170 Seltjarnarn.
Rúmgóð og björt 111,4 fm efri hæð með 

sérinngangi á Seltjarnarnesi. Komið er inn í 

forstofu / borðstofu þaðan sem er gengið 

inní aðrar vistarverur. Hjónaherbergi með 

góðum skápum. Rúmgott baðherbergi með 

kari og sturtuklefa og flísalagt í hólf og gólf. 

Björt forstofa og stofa þaðan sem útgengt er 

á rúmgóðar svalir. Eldhús með huggulegri 

beykiinnréttingu og Tækjum úr burstuðu 

stáli.

Verð 24,7 millj.
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414 6600

fasteignasala
www.nytt.is

hamraborg 10 | 200 kópavogur 
viggó jörgensson og hans pétur jónsson lögg. fasteignasalar 
www.nytt.is | nytt@nytt.is | sími: 414 6600 | fax: 414 6601

hæð

hús
atvinnu

Tunguháls - 110 Reykjavík
1692 fm heil húseign á fjórum hæðum. Á 

1.hæð er 448,4 fm og í dag nýtt undir  

myndbandaframleiðslu og skrifstofur. Önnur 

hæð er 477,4 fm, þriðja hæð er 477,4 fm og 

efsta hæð er 288,9 fm.  allar nýttar undir 

skrifstofur. Húsið er klætt og einangrað að 

utan. Bílastæðin eru upphituð að hluta.

Verð - 165,0 millj. 

vantar á
skrá        
Vegna mikillar sölu 
vantar okkur allar 
gerðir eigna á skrá. 

Nýtt - 4146600

nytt@nytt.is

www.nytt.is

Skeifan - 108 Reykjavík
Mjög gott 945,6 fm atvinnuhúsnæði í 

Skeifunni. Snyrtileg aðkoma, góð bílastæði. 

Húsið var einangrað og klætt og þak 

endurnýjað fyrir fimm árum. Tveir inngangar 

eru að húsnæðinu og auk þess mjög gott 

innkeyrslupláss bakatil. 

Verð 65,0 millj.



Tákn um traust

Jón Víkingur
Símar: 595 9032

og 892 1316 
jonvikingur@holl.is

Beinir símar

Eirhöfði, hús Vatnsveitunnar / Orkuveitunnar, til leigu. 

Fullbúið og gott skrifstofu- og þjónustuhúsnæði samtals um

1.800 fm, þar af um 1000 fm, skrifstofur og 740 fm. salur með

ótrúlega fjölbreytta möguleika. Góð starfsaðstaða, næg bílastæði. 

Þetta er hús sem þú verður að skoða!

Heildarlóð er 30.000 fm. Sala á allri lóðinni kemur til greina.

EIRHÖFÐI

Björn Daníelsson, hdl. og lögg. fasteignasali 595 9032595 9016

Sveinbjörn Freyr, 
Símar: 595 9016

og 895 7888
sveinbjorn@holl.is

Atvinnuhúsnæði af bestu gerð  til LEIGU  – Einnig er möguleiki á að kaupa
&

Við erum að leita að annarsvegar allt að 3500 fm. verslunar og
lagerhúsnæði, eða nýbyggingu eða lóð undir slíkt hús á góðum

stað á höfuðborgarsvæðinu. 
Hinsvegar 600 - 1000 fm. lagerhúsnæði á stór Kópavogssvæðinu.  
Ef þú átt lóð og vilt byggja fyrir traustan aðila, hafðu þá samband!

FJÁRFESTAR OG BYGGINGARAÐILAR ATHUGIÐ!
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100% ÖRYGGI • ALLIR FJÁRMUNIR VIÐSKIPTAMANNA Í UMSJÁ BANKASTOFNANA  
MIKIL SALA • VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ • PERSÓNULEG ÞJÓNUSTA ALLA LEIÐ!

SÍMI 517 9500

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00 - 18.00

Eiður Arnarson Viggó Jörgensson
lögg. fasteignasali

Sigursveinn Jónsson Geir Þorsteinsson Sonja Magnúsdóttir

Strandgötu 41 - 220 Hafnarfjörður - www.fmh.is

VERÐ:
3ja herbergja íbúðir 105,9 fm  107,8 fm kr. 19,8 millj. - 20,3 millj.

3ja - 4ra herb. íbúðir 87,6 fm  87,6 fm kr. 16,9 millj. - 16,9 millj. 

4ra herbergja íbúðir 92,4 fm  110,0 fm kr. 17,8 millj. - 20,7 millj.

MJÖG TRAUSTUR BYGGINGAVERKTAKI

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar, en án gólfefna nema flísar á baði 

og sérþvottahúsi. Vandaðar innréttingar. Öll sameign frágengin. 

Til afhendingar frá 1. júni 2005. 

Frábær staðsetning, stutt í leikskóla, grunnskóla, íþróttir og 

aðra þjónustu sem býðst á svæðinu. Teikningar og skilalýsing 

á skrifstofunni okkar að Strandgötu 41 í gamla ì Skálanumî

NÝJAR ÍBÚÐIR AÐ DAGGARVÖLLUM 6 HAFNARFIRÐI

Steinað fjölbýlishús á þremur hæðum með 28 íbúðum

4RA TIL 5 HERB.

BREIÐVANGUR 
- 220 HAFNARFIRÐII 
Rúmgóð 4ra herbergja enda íbúð á annari hæð í
norðurbænum. Rúmgóð stofa með borðstofu útgen-
gi á svalir. Rúmgott svefnherbergi með skápum.Tvö
rúmgóð barnaherbergi. Baðherbergi með baðkari og
sturtuklefa. Rúmgott eldhús með góðum borðkrók.
Þvottahús inn af eldhúsi. Rúmgóð geymsla í kjallara.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING. VERÐ 18,4 MILLJ

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR EFTIR

3JA HERB.

ÁLFHOLT
- 220 HAFNARFIRÐI
LAUS. Glæsileg 94,5 fm 3ja herbergja endaíbúð í
litlu fjölbýli. Tvö góð svefnherbergi, stórar stofur
með gluggum á tvo vegu. Eldhúsið er með fínni
innréttingu, nýl. eldavél með keramik hellub. Nýl.
Husqvarna ísskápur fylgir, borðkrókur við útskots-
glugga, þvottaherbergi inn af eldhúsi. Baðherbergið
er flísalagt, innrétting og gluggi. Öll gólfefni eru nýl.
Íbúðin er öll  máluð á þessu ári. Þessi eign er laus
við kaupsamnning. Verð 16,9 millj

3JA HERB.

FURUGRUND 
- 200 KÓPAVOGI 
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ( efstu ). Tvö
góð svefnherbergi, stórir skápar fylgja báðum.
Eldhúsið er með flísum á gólfi, keramik helluborð og
ofn í innr. Stór stofa með eikarparketi. Suður svalir.
Verð 14,9 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

SKÚTAHRAUN 
- 220 HAFNARFIRÐI
Ca 290 fm iðnaðarhúsnæði með tvær 5 metra háar
innkeyrsludyr í sitt hvorum enda hússins. Húsnæðið
skiptist þannig að gólfflötur jarðhæðar er 200 fm og
tvískipt milliloft er u.þ.b. 90 fm. Húsnæðinu er skipt í
tvennt í dag og er tilvalið til útleigu en lítil aðgerð er að
breyta því afturí eina heild. Húsnæðið er vel staðsett í
þekktu iðnaðarhverfi og aðkoma góð. Hagstætt verð
20 millj. 

�Á ÞRIÐJUDÖGUM
�Smáauglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.is
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F A S T E I G N A S A L A
Síðumúla 33 - Sími 588 9490 - www.lyngvik.is - lyngvik@lyngvik.is

OPIÐ
mánudaga-fimmtudaga frá kl. 9-18, föstudaga frá kl. 9-16.

Svo er GSM-inn alltaf opinn.

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

BRYGGJUHVEFI – RAÐHÚS

BRYGGJUHVERFI - RAÐHÚS 
Toppeign sem er vel staðsett, 204 fm rað-

hús ásamt innbyggðum tvöföldum bílskúr.

Á jarðhæð er stórt herb.með sér snyrtingu.

Húsið stendur við sjávarkambinn við Bás-

bryggju með fallegu útsýni út á sundin. V.
33,9 m. 

KELDULAND

JARÐHÆÐ Vorum að fá fallega og mik-

ið endurnýjaða 2ja herbergja 52,4 fm íbúð á

jarðhæð. Hol, stofa, herbergi með skáp og

eldhús með fallegri innréttingu parket á gólf-

um. Baðherbergi er flísalagt með baðkari og

nýum blöndunartækjum. Þá fylgir sérlóð

þessari ibúð. (2475)

NAUSTABRYGGJA - GLÆSIÍBÚÐ

NAUSTABRYGGJA - GLÆSIÍBÚÐ Vorum að fá í sölu mjög glæsilega og

vel staðsetta 140 fm íbúð á efstuhæð í lyftuhúsi við Naustabryggju. Hátt til lofts,

tvennar svalir og Koniaksstofa í turnherbergi. V. 29,9 m. 

KLEIFARSEL PARHÚS

152,2 fm hús á tveimur hæðum og 27,4 fm sérstæður bílskúr. Á neðri hæðinni er

gestasnyrting, tvær stofur og gegnið útí garð frá báðum. Eldhús með fallegri innrét-

ingu og borðkrók. Á efri hæðinni eru 3. góð barnaherbergi og stórt hjónaherbergi

með skáp og stórum svölum. Baðherbergi með baðkari, sturtuklefa og glugga. Bíl-

skúrinn er sérstæður með mililofti.    

Afhending getur orðið í apríl nk. (2471) 

ÁLFKONUHVARF
NÝBYGGING VIÐ ELLIÐAVATN

3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR.
ÁLKLÆTT LYFTUHÚS. SÉR INN-
GANGUR AF GLERLOKUÐUM
SVÖLUM. EFRI SKÁPAR Í ELDHÚSI
NÁ UPPÍ LOFT.
STÆÐI Í BÍLGEYMSLU MEÐ ÖLL-
UM ÍBÚÐUM. SÉR ÞVOTTARHÚS Í
HVERRI ÍBÚÐ. UPPHENGT WC 
OG HANDKLÆÐAOFN Á BAÐI.
SVALIR Í HÁ-SUÐUR. 

AFHENDING Í APRÍL FULLBÚNAR 
ÁN GÓLFEFNA. 

Verð á 3ja herbegja íbúð 
Kr. 18.600.000.-

Dæmi um greiðslutilhögun:
Greitt við kaupsmaning: kr. 1.000.000

80% lán á 4,15 % vöxtum kr. 14.880.000

greitt við afhendingu kr. 1.720.000

greitt við afsal 1 .mán seinna 

kr. 1.000.000

kr. 18.600.000

Verð á 4ra herbergja íbúð 
kr. 24.800.000

Dæmi um greiðslutilhögun:
Við kaupsamning kr. 2.000.000.-

80 % lán á 4,15% vextir kr. 19.840.000

greitt við afhendingu kr. 1.960.000

greitt við afsal 1. mán seinna 

kr. 1.000.000

kr. 24.800.000

AFHENDING EFTIR CA. 2. MÁNUÐI
ÞÓRÐARSVEIGUR 26 - 28

4ra herbergja íbúðir stærðir frá 114 fm til 122 fm.með sér-
inngangi og stæðum í bilageymslu . Íbúðirnar afhendast
fullbúnar með gólfefnum í apríl nk. Allar íbúðirnar hafa
suður svalir eða sérafnotarétt í skjólgóðum suðurgarði.
Skoða má nánar teikningar og myndband á www.
lyngvik.isVerð frá kr. 21,9 m til 23,5 m. 

Dæmi um geiðslur: 

Greitt við kaupsamning 1.000.000.-

90% lán með 4,15% vöxtum 19.700.000.-

Greitt við afhendingu 800.000.-

Greitt viðvafsal 1. mán eftir afhendingu 400.000.-

Samtals kr. 21.900.000.-

LANDIÐ

GILSBAKKI - EINBÝLI - HVOLS-
VELLI Mjög vandað einbýlishús 117,9 fm

ásamt bílskúrsrétti. Húsið er á einni hæð með

stofu, eldhúsi, þrem herbergjum, tveim bað-

herbergjum og þvottahúsi. Allar innréttingar

eru vandaðar  (1631) 

HEIÐARVEGUR MEÐ SÉRINN-
GANGI Á SELFOSSI. Glæsileg 3ja

herbergja 76,3 fm íbúð á 2. hæð með sérinn-

gang. Tvö góð herbergi með parketi á gólfi

og annað með skáp. Stofa með parketi og

suður svölum. Eldhús með parketi, fallegri

innréttingu og borðkrók. Flísalagt baðher-

bergi með innréttingu og baðkari. Þvottahús

innan íbúðar. Húsið er viðhaldsfrítt að utan.

Lóð og bílastæði fullfrágengin. (2397)

VOGAR VATNSLEYSUSTRÖND -
VOGAGERÐI. LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING Góð 3ja herbergja íbúð á

fyrstu hæð í Vogunum. Sér geymsla og suður

svalir. Mjög snyrtileg eign á góðum stað. 

KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍL-
SKÚR - REYKJANESBÆ Glæsi-

legt einbýlishús á tveimur hæðum 118 fm og

sérstæðum bílskúr 30 fm alls 148 fm í hjarta

bæjarins. Á neðri hæðinni er gesta wc. borð-

stofa, stofa, eldhús, þvottahús og geymsla.

Á efri hæðinni er tvö svefnherbergi annað

með suður svölum, baðherbergi mðe stu-

rutklefa og hol/alrými. Bílskúrinn er útbúin

að hluta sem herbergi og geymsla. Mögu-

leiki á skipta á íbúð í Reykajvík. (2436) 

ATVINNUHÚSNÆÐI

AUÐBREKKA VERSLUNAR -
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Gott 152,4

fm verslunar og skrifstofuhúsnæði á jarðhæð

með stórum gluggum. Hentar fyrir litla heild-

sölu, sérvöruverlsun, bókhalsstofu eða annan

sambærilegan rekstur. Afhending getur orðið

um áramót. Áhv. 8,5 m í góðu láni. (2421)

BÍLDHÖFÐI LAUST VIÐ KAUP-
SAMNING. Höfum fengið til sölumeðferð-

ar atvinnuhúsnæði 142,4 fm með stórum inn-

keyrsludyrum og góðu malbikuðu plani fyrir

framan. Góð aðkoma er að þessu húsnæði.

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Lyngvík

fasteignasölu S. 588-9490 

SUMARBÚSTAÐIR

SUMARBÚSTAÐUR TILBÚIN
TIL AFHENDINGAR Til sölu heils-

árshús 66 fm til afhendingar á byggingastað

fullbúin að utan, en fokheldur að innan með

einangrað gólf og klætt rakaheldum gólf-

plötum. Samkvæmt teikningu er húsið með

tveimur herbergjum, stofu, borðstofu, studí-

oeldhúsi og baðherbergi. Verð aðeins kr.
4.950.000.- 

SUMARHÚS MARGAR GERÐIR
OG STÆRÐIR Til sölu sumarbústaðir

á byggingastað á Grandanum. Bústaðirinir

eru 42 fm, 60 fm og 66 fm þeir afhendast

fullbúnir að utan og einangraðir, gólf verður

einangrað og það klætt rakaheldum gólf-

plötum. Bústaðrinir eru fokheldir að innan.

Þá er hægt að fá bústaðina lengra komna

allt eftir ósk kaupanda. Verð er frá 2,8 m. 

KÓNGSVEGUR - GRÍMSNESI 
Velviðhaldin og góður 57,2 fm sumarbústaður

með stórri verönd sem stendur á 6,257 fm ein-

garlóð. Þrjú herbergi. Stofa. Studíoeldhús.

Baðherbergi með sturtu. Heitt og kalt vatn.

Rafmagn. Stutt á golfvöllinn og í alla þjónustu.

Kjörin eign fyrir náttúru unnendur og aðra sem

vilja njóta þess að fara í golf. (2473)

ALICANTE 
SUMARHÚS Á SPÁNI

Höfum verið beðin að annast milligöngu á
sölu á mjög vel staðsettu ca 110 fm einbýlis-
húsi á Alicante á Spáni. Húsið sem er á
tveimur hæðum skiptist eftirfarandi. Á neðri
hæð er stofa og borðstofa, svefnherbergi,
eldhús, baðherbergi m/sturtu og þvottaher-
bergi. Á efri hæð eru tvö svefnherbergi og
gott baðherbergi. Húsið selst með öllum bún-
aði og er til afhendinga eftir samkomulagi.
Eigandinn er Íslendingur sem starfað hefur s.l
7 ár á Spáni fyrir íslenskt fyrirtæki og mun
hún annast alla milligöngu vegna sölunnar,
og einnig aðstoða við fjármögnun allt að 70
% af kaupverði, og er Íslendingur starfandi
hjá viðkomandi lánastofnun á Spáni, sem
auðveldar og tryggir kaupendum fagleg
vinnubrögð. Húsið er í hverfi sem er ca 50 fm
sunnan við Alicante og er um 45 mín akstur
frá flugvelli. 15 mín gangur niður á strönd.
Verð 24,0 m. Allar nánari uppl. veitir Steinar S.
Jónsson á Lyngvík fasteignasölu. 
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ESPIGERÐI

ESPIGERÐI - GLÆSI ÚTSÝNI 
Vorum að fá í sölu góða og vel staðsetta

3-4re herbergja 117 fm íbúð á 8. hæð í

góðu húsi við Espigerði. Mjög gott útsýni

frá íbúð. 

SÓLHEIMAR
Góð 3ja herbergja ca 86 fm íbúð á annari

hæð. Tvö góð herbergi með parketi og

skápum og annað með austur svölum.

Baðherbergi með flísum, baðkari og glug-

ga. Edlhús með parketi á gólfi og inrétt-

ingu. Björt borðstofa og stofa með park-

eti og suðursvölum. Afhending í apríl.

(2420) 

GULLENGI

GULLENGI - GÓÐ ÍBÚÐ 
Vorum að fá í sölu mjgö góð og vel stað-

setta 92 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í

góðu húsi við Gullengi. Stutt í alla þjón-

ustu og leiksvæði. Íbúðinni fylgir sameig-

inlegu bílskúr með nokkrum íbúðum. V.

16,9 m. 

SÆBÓLSBRAUT

SÉRMERKT BÍLASTÆÐI. 
Vorum að fá í sölu góða tveggja herbergja

íbúð í kjallara með góði suður verönd og

sérmerktu bílastæði. Gott herbergi með

skápum. Björt stofa. Studíoeldhús með

fallegri innréttingu. Baherbergi með tengi

fyrir þvottavél. Góð sameing 

KRISTNIBRAUT

MEÐ STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU Ný glæsileg 85,8 fm íbúð

á 2. hæð með stæði í bílageymslu. Íbúð-

in er sem 1 hæð að ofanverðu og því með

sérafnotareit í garði. Íbúðin er fullbúin

með gólfefnum og til afhendingar strax. 

HÁHOLT - HAFNARFIRÐI

HÁHOLT - HAFNARFIRÐI Um

er að ræða 118 fm 4ra herbergja íbúð á

1.hæð með góðu útsýni. Nýtt eldhús og

baðherbergi. Möguleiki á stuttum af-

hendingartíma. V. 17,9 m. 

OKKUR VANTAR
ALLAR GERÐIR 
EIGNA Á SKRÁ! 

ÞÓRÐARSVEIGUR 30

MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. Eigum eftir þrjár 3ja herbegja íbúðir frá

97 fm til 105 fm. og tvær 4ra herbergja íbúðir 112 fm. Öllum íbúðunum fylgja stæði

í bílageymslu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með gólfefnum í mai nk. Allar íbúðirnar

hafa vestur svalir í skjólgóðum garði. Verð á 3ja herbergjka íbúð er kr. 18.5 m til 21.2

m. Verð á 4ra herbergja íbúð er kr. 21.9 m

Dæmi um greiðslur á 3ja herbergja

íbúð með stæði í bílageymslu. 

Verð frá kr. 18.500.000.-

Greitt við kaupsamning 1.000.000.- 

90% lán frá íbúðarlánasj. 16.600.000.-

Greitt við afhendingu 500.000.-

Greitt við afsal 

1. mán eftir afhendingu 400.000.-

Samtals kr. 18.500.000.-

Dæmi um greiðslur á 4ra herbergja

íbúð með stæði í bílageymslu. 

Verð kr. 21.900.000.-

Greitt við kaupsamning 1.000.000.-

90% lán með 4,15% vöxtum 19.700.000.-

Greitt við afhendingu 800.000.-

Greitt viðvafsal 

1. mán eftir afhendingu 4.000.000.-

Samtals kr. 21.900.000.-

Með nýjum lánum og lána-
kjörum á fasteignamarkaði
breyttist landslagið og fjöldi
fólks veit nú ekki sitt rjúkandi
ráð þegar kemur að kaupum
fasteigna. Vilhjálmur Bjarna-
son, stundakennari við HÍ,
hvetur fólk til að hugsa málið
til enda áður en íbúð er
keypt.

Gylliboð bankanna eru þess eðlis
að margir hlaupa til án þess að
hugsa dæmið til enda og fjárfest-
ingar fólks geta endað með ó-
sköpum. Vilhjálmur Bjarnason,
stundakennari við viðskipta- og
hagfræðideild HÍ, er með nám-
skeið í Endurmenntunarstofnun,
en hann segir mikilvægt að fólk
viti að hverju það gangi og hugsi
lengra fram í tímann.

„Sá sem tekur 100% lán í dag er
að greiða ígildi húsaleigu framan
af lánstímanum, það er að segja
lága afborgun. Áhættan sem hann
stendur frammi fyrir er hins 

vegar sú að íbúðin sem hann
kaupir í dag kann að verða verð-
minni en andvirði lánsins eftir ein-
hvern tíma. Verð á fasteignum í
dag er í sögulegu samhengi mjög
hátt. Hann er þó í sömu stöðu og
hinn sem kaupir á 80% láni og er
með 20% eigið fé, en sá getur stað-
ið frammi fyrir því að hafa tapað
eigin framlagi en eiga þó eignina
engu að síður. 100%-lántakandinn
á sömuleiðis sína íbúð, en skuldar
meira en andvirði hennar.“ 

Vilhjálmur segir að svo geti
verið að viðkomandi hafi sæmi-
legar tekjur og alltaf möguleiki á
að íbúðaverð rísi á ný. „Það standa
allir frammi fyrir því í dag að vera
að kaupa á tiltölulega háu verði, en
það er skuldsetningin sem ræður
því hvort menn eiga eitthvað um-
fram skuldir,“ segir hann.

„Ég veit ekki hvort forsjálnin
er almennt nóg í þessum efnum og
ég hef tilfinningu fyrir því að fólk
standi almennt frekar illa upplýst
andspænis íbúðakaupum. Fólk
gerir sér kannski ekki alltaf grein
fyrir því hvaða samband er á milli
greiðslu og tekna. Ef afborgun af

íbúð er 100 þúsund krónur á mán-
uði þýðir það að viðkomandi þarf
að hafa 200 þúsund krónur í tekjur
á mánuði. Það þarf að borga skatta
og í lífeyrissjóð og margir eru
með endurgreiðslu námslána, að
ógleymdu því að fólk þarf að lifa.
Fólk getur verið að binda sig á
klafa, ekki bara í fimm ár heldur
allt upp í 40 ár. Svo verða menn að
gera það upp við sig hvort þeir
vilja vinna fyrir lánastofnanir allt
sitt líf.“

En hvað á fólk að gera? 
„Undirbúa sig vel, kannski að

bíða aðeins með fjárfestingar og
reisa sér ekki hurðarás um öxl.
Kannski asnalegt að brýna fyrir
fólki að spara en það eru skila-
boðin þegar upp er staðið.“

Á námskeiði sem Vilhjálmur er
með í Endurmenntunarstofnun HÍ
fer hann í gegnum þessi mál með
nemendum sínum „Ég ætla meðal
annars að kenna fólki að reikna út
greiðslubyrði og bera saman eldri
og ný lán,“ segir Vilhjálmur
Bjarnason.

edda@frettabladid.is

Aldraður arkitekt kveður
Nýlega lést í hárri elli bandaríski
arkitektinn Philip Johnson. Hann
fæddist í Cleveland í Ohio árið
1906 og var því 98 ára þegar hann
lést.

Johnson er hvað þekktastur
fyrir verk sín á fimmta áratugn-
um, en þá var hann undir sterkum
áhrifum frá þýska arkitektinum
Mies Van Der Rohe, sem boðaði
einfaldan og efnahagslega hag-
kvæman arkitektúr. Johnson

hefur síðar verið gagnrýndur 
fyrir að hafa meiri áhuga á stíl en
efni, og verður trúlega frekar
minnst sem hvatamanns hug-
mynda en hönnunar sem slíkrar.
Philip teiknaði þó fjölda fallegra
og sérstakra bygginga á löngum
starfsferli. Seint á lífsleiðinni
tjáði Johnson sig opinskátt um
samkynhneigð sína og þann tíma
sem hann heillaðist af fasisma
Hitlers, en hann dvaldi í Berlín á

fjórða áratugnum. Hann bætti þó
við hann hefði enga afsökun fyrir
„heimskunni“. Johnson sagðist
hafa fengið taugaáfall þegar hann
horfðist í augu við samkynhneigð
sína, og þorði ekki að láta uppi-
skátt um hana af ótta við að missa
það sem hann kallaði verkefni lífs
síns, AT&T-bygginguna í New
York. 

Hér eru nokkrar af frægum
byggingum Johnsons. ■

Vilhjálmur Bjarnason hvetur fólk til að fara sér hægt þegar fasteignakaup eru annars vegar. Hann telur að margir fari út í íbúða-
kaup án þess að vera nógu upplýstir. 

Philip Johnson arkitekt skilur eftir sig margar merkilegar byggingar. 

Fólk verður að reikna
dæmið til enda

Johnson varð frægur fyrir glerhúsið sitt sem hann teiknaði á
fimmta áratugnum.

AT&T-byggingin í New York. John-
son óttaðist að samkynhneigð
hans kæmist í hámæli meðan
hann vann að þessari byggingu.

Frægur turn Johnsons í
Crystal-kapellunni í Gard-
en Grove í Kaliforníu.
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MÓABARÐ – 220 HFJ
Falleg, björt og vel skipulögð tveggja herb.

íbúð á annarri hæð í fjölbýli. Rúmgott

svefnherbergi. Góð og björt stofa með fal-

legu útsýni. Húsið er nýlega málað að

utan. Stutt í alla þjónustu. Verð 11,9

millj.Allar uppl. veitir Gyða Gerðarsdóttir,

sölumaður í s. 695-1095.

GULLENGI – 112 GRAFARV.
Mjög vel skipulögð 3ja herb íbúð á

annarri hæð í fjölbýli með sérinngangi,

ásamt stæði í bílageymslu. Góð stofa og

borðstofa, tvö góð herbergi, þvottahús í

íbúð. Stórar suðursvalir. Fallegt parket á

allri íbúðinni. Verð 16,2 milllj. Allar uppl.

veitir Gyða Gerðarsdóttir, sölumaður í s.

695-1095.

ÞÓRÓLFSGATA - BORGARN. 
Fimm herb. sérhæð á fallegum útsýnis-

stað í Borgarnesi. Stórar og bjartar stofur.

Þrjú svefnherbergi, möguleiki á fjórum.

Falleg ræktuð lóð og stutt í alla þjónustu.

Verð 12,9 millj. Allar upplýsingar veitir

Gyða Gerðarsdóttir, sölumaður í s. 695-

1095

KRISTNIBRAUT – GRAFARH.
NÝ Í EINKASÖLU!Glæsileg 4ra herbergja

133 fm endaíbúð í lyftuhúsi með útgangi

út í suður garð. Íbúðin er mjög opin og

björt með gólfefnum frá Harðviðarval, Agli

Árnasyni, allar innréttinar og hurðir úr Ma-

hogny frá Brúnás.Sjón er sögu ríkari.

Verð 26,6 millj. ÁHUGASAMIR HAFIÐ

SAMBAND VIÐ JÓNAS JÓNASSON Í SÍMA

847-7171 / 585-0101.Nýbýlavegur

óbreyttur inni.

HVERFISGATA - 101- SÉRH.

Neðri sérhæð í glæsilegu nýuppgerðu

timburhúsi við Hverfisgötu. Hæðin er

3-4 herbergja íbúð með stóru rými í

kjallara. Hæðin skiptist í eftirfarandi

rými: Hjónaherbergi með fataherbergi

innaf// barnaherbergi með góðum fata-

skápum sprautulökkuðum// gott bað-

herbergi með gamaldags baðkari á

fæti, ný tæki, postulínsvaskur á fótum

og lítil sprautulökkuð innrétting, teng-

ing fyrir þvottavél og þurkara á bað-

herbergi// studio eldhús með spraut-

ulakkaðri innréttingu með massífri

límtrés borðplötu frá Panorama, gas

eldavél í eyju á hjólum, Simens ofn í

innréttingu// góð borðstofa og stofa//

forstofa.Verð 23.7 millj. .

HVERFISG. -101 REYKJAVÍK
2 ÍBÚÐIR MEÐ STÚDÍÓ ÍBÚÐ Í
KJALLARA.ALLAR ÍBÚÐIRNAR ERU Í
LEIGU (163.000 ÞÚS á mán.) Íbúð 01-
0101 er 2 herbergja með parket á gólfi.
Fallegri eldhúsinnréttingum og hjóna-
herbergi þar innaf. (Er í leigu). Íbúð 01-
0201 er einnig 2 herbergja og er á ann-
ari hæð með ágætu útsýni parket á gólfi.
Hjónaherbergið er með góðum skápum.
Eldhúsið er með útsýni í norður og í alla
staði hið ágætasta. Stúdíó íbúðin er með
sér inngangi, eldhúsi samhliða stofu og
baðherbergi. (Er í leigu ósamþykkt). Fal-
leg sameign er í fjölbýlinu (Rafmagn end-
urnýjað að hluta til)  Verð 27.900.000 

EFSTASUND 
FALLEG OG MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 2
HERBERGJA RIS ÍBÚÐ. Í 3 HÆÐA
HÚSI MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI. For-
stofa með flísum á gólfi og fatahengi.
Stofa með parketi, nýlegum gluggum og
glæsilegu útsýni í norð/norðvestur. Eld-
hús með fallegri innréttingu. Hjónaher-
bergi með góðum skápum, mjög rúm-
gott í alla staði (nýlegt gler).Baðherbergi
með flísum frá gólfi og upp úr, sturtu og
glugga. Geymsla fylgir íbúðinni. Sameigin-
legt þvottaherbergi með sér tengi fyrir
þvottavél. Íbúðin er nýmáluð og tóm.

HAFNARBRAUT – KÓPAVOGUR 

Frábært tækifæri fyrir laghenta aðila. Hafnarbraut 21-23 stendur á frábærum
stað rétt við þann stað er nýja bryggjuhverfið í Kópavogi mun rísa. Í húsnæð-
inu eru 10 íbúðir hver með sér geymslu í kjallar. Húsnæðið er nýlega samþykkt
sem íbúðarhúsnæði. Þak er nýlega yfirfarið. Gott gler. Möguleiki á að byggja
ofaná húsið. Sem sagt miklir möguleikar. Góður fjárfestingarkostur. Verð tilboð

Til leigu ehf · Hlíðasmára 15 · 201 Kópavogur · Sími 585 0105

Hlíðasmára 15 · 201 Kópavogur · Sími 585-0105

Vantar þig atvinnuhúsnæði 

til leigu? skoðaðu tilleigu.is

Vantar þig leigjanda? Skráðu eignina á tilleigu.is

Nýr valkostur í leigumálum fyrir fasteignaeigendur og leigutaka .

Leitið ekki langt yfir skammt, látið fagfólk sjá um ykkar leigumál!

Til leigu!



Ingólfur
lögg. fast-
eignasali
896 5222

Bárður
sölustjóri
896 5221

Þóra
ritari

Kristinn
lögg. fast-

eignasali og
viðskfr.

Magnús
sölustjóri atv-

húsn.
822 8242

Þórarinn
lögg. fast-
eignasali
899 1882

Margrét
skrifstofu-

stjóri

Guðrún
skjala-

frágangur

Ellert
sölumaður
893 4477

www.valholl.is - opið mán.– fimmtud. 9–17.30. Lokað um helgar www.valholl.is - www.nybyggingar.is
Þar finnur þú allar okkar nýbyggingar með myndum og góðri lýsingu.   Ingólfur G. Gissurarson lögg.fasteignasali. 

Síðumúla 27 - Sími 588 4477 - Fax 588 4479

EINBÝLISHÚS Á SELTJARNARNESI ÓSKAST

Höfum verið beðnir að útvega einbýlishús á Seltjarnarnesi fyrir ákveðinn kaup-
anda sem gæti verið með glæsilegt raðhús í skiptum. Upplýsingar veitir Bárður.

EINBÝLISHÚS Í VESTURBÆNUM ÓSKAST

Leitum að einbýli eða góðu raðhúsi í vesturbænum, Verðhugmynd allt að 60
millj. Uppl. veitir Bárður.

EINBÝLISHÚS Í GRAFARVOGI EÐA GRAFARHOLTI ÓSKAST

Leitum fyrir fólk sem er að flytjast erlendis frá að góðu einbýlishúsi í á verðbil-
inu 35-50 millj. í Grafarvogi eða Grafarholti. Upplýsingar veitir Bárður.

EINBÝLISHÚS EÐA RAÐHÚS Í KÓPAVOGI ÓSKAST

Traustir kaupendur leita að einbýlishúsi eða raðhúsi í Linda eða Salahverfinu í
Kópavogi. Staðgreiðsla í boði. Uppl. veitir Bárður.

RAÐHÚS-PARHÚS VIÐ ELLIÐAVATN - MÁ VERA Í BYGGINGU

Hjón að flytjast frá höfðustað norðurlands, Akureyri leita að eign í hverfinu við
Elliðavatn, má vera í byggingu. Uppl. veitir Bárður.

EINBÝLI EÐA RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ ÓSKAST

Traustur kaupandi sem að þegar hefur selt sína eign leitar að húsi á einni hæð,
má vera hvar sem er á Reykjavíkursvæðinu. Uppl. veitir Bárður.

SÉRHÆÐ Í HVASSALEITI, HÁALEITISHVERFI, HLÍÐUM EÐA TEIGUM ÓSKAST

Traustur kaupandi er að góðri 120 -170 sérhæð í ofangreindum hverfum. 

Uppl. veitir Bárður.

EINBÝLI - RAÐHÚS Í GARÐABÆ ÓSKAST.

Höfum nokkra ákveðna kaupendur að einbýlishúsi eða raðhúsi í Garðabæ. 

Upplýsingar veitir Bárður.

EINBÝLISHÚS EÐA RAÐHÚS Í FOSSVOGI ÓSKAST.

Fjársterkur aðili leitar að góðu húsi í Fossvoginum, má vera raðhús eða einbýli.
Verðhugmynd að 60 millj.

FALLEG ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI ÓSKAST.

Leitum fyrir kaupanda sem að minnka við sig að góðri íbúð í lyftuhúsi á Reykjavík-
ursvæðinu, má vera hvar sem er á svæðinu. Má kosta allt að 30 millj. Uppl. Bárður.

FJÖGURRA HERBERGJA Í BREIÐHOLTI ÓSKAST.

Leitum fyrir fjársterkan aðila að þremur 4ra herb. íbúðum í Breiðholtinu, stað-
greiðsla í boði. Upplýsingar veitir Bárður.

RAÐHÚS Í TEIGUM EÐA LÆKJUM ÓSKAST.

Höfum traustan kaupanda að raðhúsi, parhúsi eða einbýlishús í austurbænum.

Upplýsingar veitir Þórarinn.

LEITUM AÐ EINBÝLISHÚSI Í BÚSTAÐAHVERFI.

Traustur kaupandi að húsi í Bústaðahverfinu, staðgreiðsla í boði. Uppl. v. Ellert.

3-4 HERBERGJA Í FOSSVOGI EÐA VESTURBÆNUM. 

Leitum fyrir aðila utan að landi að 3-4 herbergja íbúð á ofangreindum stöðum.

Upplýsingar veitir Ellert.

ÞRIGGJA HERBERGJA Í FELLUM EÐA HÓLUM

Leitum fyrir ungt fólk að þriggja herbergja íbúð í Fella eða Hólahverfi. Uppl. Ellert.

FJÖGURRA HERBERGJA ÍBÚÐ Í GARÐABÆ EÐA HAFNARFIRÐI

Leitum að fjögurra herbergja íbúð í Garðabæ eða Hafnarfirði fyrir traustan
kaupanda. Upplýsingar veitir Þórarinn.

TVEGGJA - ÞRIGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ Í MIÐBÆNUM

Traustur kaupandi óskar eftir 60-100 fm íbúð í miðbænum. Uppl. v. Þórarinn.

ÞRIGGJA-FJÖGURRA HERBERGJA ÍBÚÐ NÁLÆGT STÝRIMANNASKÓLANUM

Traustur kaupandi leitar að 80 - 110 fm íbúð nálægt Stýrimannaskólanum, má
vera í Bólstaðarhlíð, Stigahlíð, Álftamýri, Háaleitisbraut, Holtunum og nágrenni 

Upplýsingar veitir Þórarin

ÞRIGGJA HERB.  ÍBÚÐ Í VESTURBÆNUM EÐA SELTJARNARNESI

Traustur kaupandi leitar að íbúð í vesturbænum á bilinu 80-100 fm.

Þarf ekki að afhendast fyrr en í haust. Upplýsingar veitir Bárður. 

TVEGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST Í FOSSVOGINUM.

Höfum traustan kaupanda að 2ja herb. íbúð í Fossvoginum. Uppl. veitir Ellert.

SÉRHÆÐ Í VESTURBÆNUM

Höfum traustan kaupanda að sérhæð í vesturbænum eða á Seltjarnarnesi. Allar
upplýsingar veitir Bárður.

EINBÝLISHÚSI Í MOSFELLSSVEIT

Höfum kaupanda að einbýlishúsi í Mosfellssveit. Allar upplýsingar veitir Bárður.

2-3JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á REYKJAVÍKURSVÆÐINU

Ungur athafnamaður úr Snæafellsbæ leitar að 2-3ja herbergja íbúð á Reykjavík-
ursvæðinu. Má kosta allt að 15 millj. Upplýsingar veitir Bárður.

ÞRIGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ MIÐSVÆÐIS

Leitum fyrir traustan athafnamann frá Skagaströnd( kántrýbænum) að þriggja
herbergja íbúð miðsvæðis í borginni. Allar upplýsingar veitir Bárður.

VEGNA MIKILLAR SÖLU UNDANFARIÐ VANTAR OKKUR EIGNIR 
Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU FYRIR ÁKVEÐNA KAUPENDUR

Vantar sérstaklega nýbyggingar á skrá hjá okkur. Við höfum í áraraðir verið einna fremstir í
sölu nýbygginga hér á Reykjavíkursvæðinu og lagt okkur sérstaklega fram við sölu á þeim.
Við bjóðum ykkur að auglýsa frítt á vef okkar nybyggingar.is, en það er vefur sem að Val-
höll fasteignasala er eigandi og er að fara að auglýsa sérstaklega upp. Þar geta kaupendur
nýbygginga prentað út allar upplýsingar um eignina, þ.e. skilalýsingu, grunnmyndir, út-
litsteikningar og allar upplýsingar sem þeir þurfa.

Hjá Valhöll starfa 5 sölumenn, fjórir við íbúðasölu og einn sem er sérfræðingur í atvinnu-
húsnæði. Bárður Tryggvason gsm 896-5221, Ellert Róbertsson gsm-893-4477, Ingólfur
Geir Gissurarson stórhlaupari gsm-896-5222, Þórarinn Friðgeirsson gsm 899-1882 og
Magnús Gunnarsson sölumaður atvinnuhúsnæðins gsm-822-8242.

Allir sölumenn Valhallar hafa 15 - 22 ára reynslu í fasteignaviðskiptum. Við skoðum og
metum þér að kostnaðarlausu.

Vertu velkomin á Valhöll fasteignasölu. S-588-4477. valholl.is nbyggingar.is

BYGGINGAMEISTARAR - ATHUGIÐ!
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Sími  590 9500
Borgartún  20, 105  Reykjavík

OPIÐ VIRKA DAGA 9.00-18.00,   FÖSTUDAGA 9.00-17.00 OG Á LAUGARDÖGUM 12.00-14.00 

Þorarinn Kópsson
Framkv.stjóri

Kjartan Kópsson
Sölumaður

Páll Valdimar Kolka
Sölumaður

Skúli A. Sigurðsson
Sölumaður

Skúli Þór Sveinsson
SölumaðurElla Lilja Sigursteinsdóttir lögg.  fasteignasali

EINBÝLI

KRÍUNES 210 GARÐABÆTveggja íbúða
421 fermetra gott einbýlishús á þessum
vinsæla stað.
B.B.Mat: . . . . . . . 42.476.000
Fasteignamat: . . . 39.250.000
Ásett verð: . . . . . . 56.500.000 

RAÐ- OG PARHÚS

MELBÆR 110 REYKJAVÍK
302,3 fermetra tveggja íbúða raðhús á
góðum stað í árbænum.
B.B.Mat: . . . . . . . 32.657.000
Fasteignamat: . . 26.424.980
Ásett verð: . . . . . 42.000.000 

4RA TIL 7 HERB.

NÚPALIND 201 KÓPVOGI112,9 Fermetra
fjögurra herbergja íbúð á sjöttu hæð í
lyftuhúsi.
B.B.Mat:. . . . . . . . 15.675.000
Fasteignamat: 1 . 5.723.000
Ásett verð: . . . . . 19.500.000 

HRINGBRAUT 230 REYKJANESBÆ101
fermetra fjögurra herbergja íbúð á annari
hæð
B.B.Mat: . . . . . . . 12.164.000
Fasteignamat: . . 8.917.000
Ásett verð: . . . . . 10.900.000 

3JA HERB.

BRATTHOLT 220 HAFNARFIRÐI
Þriggja herbergja 86,4 fermetra íbúð á
annarri hæð.
B.B.mat: . . . . . . . 11.449.000 
Fasteignamat: . . 11.940.000
Ásett verð: . . . . . 15.300.000 

RAUÐALÆKUR 105 REYKJAVIKFalleg 83
fm þriggja herbergja íbúð í kjallara við
Rauðalæk í Reykjavík.Stutt í íþrótta og
tómstundasvæði í Laugardalnum.Hús í
góðu standi. Laus við kaupsamning.
Verð . . . . . . . . . . 15,5 mil 

4RA HERBERGJA
LAUGARNESVEGUR 105
REYKJAVÍK 
89,3 Fermetra fjögurra herbergja endaí-
búð á þriðju hæð með fallegu útsýni. 
B.B.Mat: . . . . . . 9.776.000
Fasteignamat:. . 11.218.000
Ásett verð: . . . 15.700.000 

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU GLÆSILEGT
SKIFSTOFUHÚSNÆÐI Í
SKÓGARHLÍÐ
Húsnæðið er loftræst, bjart og
huggulegt í nýju húsi. Auðvelt er
að hólfa húsnæðið niður ef með
þarf. Allar lagnatengingar fyrir
tölvur og síma eru til staðar. Góð
bílastæði fyrir starfsmenn og
viðskiptavini. Fullbúið húsnæði

sem telst vera 934,7 m2. Skrifstofuhúsnæði á 3. hæð fyrir allt að 50 vinnustöðvar í
opnu rými ásamt ljósritunaraðstöðu og snyrtingum. Aðgangur að mötuneyti , fjórum
fundarherbergjum, kaffiaðstöðu og bílageymslu. Skrifstofuhúsnæðið á 3. hæð er
652,5 m2. Herbergi á 1. hæð er 32 m2 og síðan geymsla á 1. hæð 10,2m2. ásamt
hlutdeild í sameign. Hægt er að fá margháttaða þjónustu í húsinu m.a: Móttöku og
símsvörun, póst-, tölvu, lögfræði-, bókahalds og ræstingarþjónustu.Nánari upplýsing-
ar hjá ÞINGHOLTI sími: 590-9500 Borgartúni 20 105 Reykjavík

5 HERBERGJA
ESPIGERÐI 104 REYKJAVÍK
Fimm herbergja þar af tvær stofur íbúð á
tveim hæðum í góðu lyftuhúsi.
B.B.Mat: . . . . . . 15.996.000
Fasteignamat: . . 16.497.000
Ásett verð:. . . . 23.900.000 

íbúðir í byggingu við Álfkonuhvarf: Íbúðirnar, sem eru þriggja og fjögurra herbergja í þriggja hæða lyftuhúsi með bílageymslu.
Íbúðirnar skilast fullfrágengnar, en án gólfefna að undanskildu baðherbergi þar sem flísalagt er í hólf og gólf. Milliveggir eru
gipsklæddir, baðherbergis og þvottahússveggir eru klæddir rakaþolnu gipsi. Í eldhúsi er eikarinnrétting og tæki í eldhúsi eru úr
burstuðu stál. Í hjóna og barnaherbergjum eru eikarskápar. Þvottahús verður með tengingu fyrir þvottavél og ræstingarvask.
Lóð er fullfrágengin, bílastæði malbikuð og gönguleiðir hellulagðar.

Álfkonuhvarf

Þingholt í samvinnu við Hákot Akranesi kynna:

200 Kópavogur: Einbýlishús með útsýni
Digranesheiði: Einbýli á tveimur hæðum, sérhönnuð lóð og átta
bíla heimreið. 

Húsið er einbýli á tveim-
ur hæðum, 243 fm að
stærð og bílskúrinn er
nýttur sem hluti af hús-
inu. Á jarðhæðinni eru
hjónaherbergi, baðher-
bergi, þvottahús, hol,
geymsla og forstofa. Mið-
pallurinn skiptist í aðal-
forstofu, þrjú svefnher-
bergi, hol og baðher-
bergi. Á efsta palli eru
rúmgott eldhús, stofa,
borðstofa, arinstofa og ný
sólstofa með óviðjafnanlegu útsýni. 
All-ar innréttingar eru sérsmíðaðar og
endurnýjaðar á undanförnum árum og
baðherbergin eru bæði endurnýjuð
með nýjum tækjum og flísum. Hiti er í
gólfi svala, sólstofu og bílskúr. 

Annað: Húsið hefur verið endurbyggt
að utan sem innan á síðustu 15 árum.
Arkitekt hannaði lóðina og heimreiðina,
sem tekur átta bíla.

Fermetrar: 243. Fasteignasala: Valhöll

200 Kópavogur: Einbýli á fallegri sjávarlóð
Marbakkabraut: Mikið endurnýjað hús með grónum garði.

Húsið skiptist í forstofu
með fatahengi, eldhús
með nýlegri innréttingu
og gaseldavél, bjarta
borðstofu, garðstofu
með glæsilegu sjávarút-
sýni og flísalagða gesta-
snyrtingu. Þar er einnig
stórt herbergi með arni
og góð stofa út á suður-
verönd. Þvottahús er
inni af eldhúsi með sér-
útgangi og sturtu. Í
svefnálmu eru þrjú svefnherbergi, öll með skápum. Baðherbergið er endurnýjað og
flísalagt með sturtuklefa. Massíft Bruce-parkett er á gólfum nema spónaparkett á
svefnálmu. Húsið hefur að mestu leyti verið endurnýjað á síðustu 8-10 árum. 

Annað: Húsið er klætt að utan með Garðastáli. Bílskúr fylgir sem er 30,7 fermetrar
og lóðin er frágengin með grasflöt og trjám.

Fermetrar: 144,7 Verð: 32 milljónir. Fasteignasala: Valhöll

Nýtt þjónustu-
húsnæði á 
Egilsstöðum
Gert ráð fyrir verslun og létt-
um iðnaði.

Malarvinnslan hf. er að hefja
byggingu á verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði við Fagradalsbraut
25 á Egilsstöðum.

Sigurþór Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Malarvinnslunnar,
segir hægt að sjá fyrir sér margs
konar starfsemi í húsinu en gert
sé ráð fyrir að þar verði verslun
eða léttur iðnaður. Húsið er á einni
hæð og er heildargólfflötur þess
983 fermetrar, en möguleiki er á
millilofti í hluta þess. Arkitektar
hússins eru Arkís ehf. ■
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Laugavegur 182 - 105 Reykjavík 
Fax 533-4811 - midborg@midborg.is

Sími 533-4800

Björn Þorri,
hdl., lögg. fastsali

Karl Georg,
hrl., lögg. fastsali

Þorlákur Ómar,
Sölustjóri.

Kristján,
sölumaður.

Magnús,
sölumaður.

Sigurður,
sölumaður.

Fríður,
ritari.

Perla,
ritari.

– Ö r u g g  f a s t e i g n a v i ð s k i p t i !

Opið mán.–fös. frá kl. 9-18, lau. frá kl. 11-14  Allar eignir á netinu: www.midborg.is

Einbýli  

Holtsbúð - Glæsilegt útsýni
204,1 fm einbýli á einni hæð, þar af 59,5 fm inn-
byggður bílskúr. Húsið sem stendur á stórglæsi-
legum útsýnisstað skiptist í forstofu, hol. stofur,
sólskála (ekki skráður hjá FMR), eldhús, þvotta-
hús, baðherbergi og fjögur svefnherbergi. Búið
að innrétta bílskúr sem íbúð. V. 39,8 m. 5200

Laugavegur - Bakhús
254 fm einbýlishús á þremur hæðum. Í risi eru tvö
herbergi og hol. Á hæðinni er forstofa, tvær sam-
liggjandi stofur, eldhús og snyrting. Í kjallara er svo
baðherbergi, hol, tvær geymslur og stórt rými. Hús-
ið er að hluta til í upprunalegu ástandi og hefur að
hluta til verið endurnýjað. Nánari upplýsingar veit-
ir Sigurður á skrifstofu Miðborgar V. 29,5 m. 5259

Skipasund
123,4 fm glæsileg efri sérhæð og ris, 65 fm séríbúð
í kjallara og 36 fm bílskúr. Hæðin og risið skiptist í
forstofu, hol, eldhús, snyrtingu, tvær stofur, fjögur
herbergi, baðherbergi og eldhús. Í kjallara er sam-
eiginlegt þvottahús. Mögulegt að útbúa tvær íbúð-
ir. Eldhúsið er allt nýuppgert , með nýjum tækjum,
granít á borðum og innréttingar sérsmíðaðar. Öll
hæðin er með eikarparketi nema snyrtingin og for-
stofa sem eru með granít á gólfi. Lýsing er hönnuð
af Lúmex. Íbúðin í kjallara skiptist í eldhús, baðher-
bergi, hol, herberbergi og stofu. Viðbyggingar-
möguleikar eru fyrir hendi á hæðinni. Falleg og
gróinn lóð. Húsið lítur mjög vel út að utan og hefur
verið vel viðhaldið. V. 49,5 m. 5170

Vesturbær
Vorum að fá í sölu 118,2 einbýlishús á tveimur
hæðum í vesturbænum. Húsið skiptist í forstofu,
tvær samliggjandi furulagðar stofur, eldhús,
baðherbergi, tvö til þrjú herbergi, sjónvarps-
hol/herbergi og risloft.  5219

Frostaskjól
294 fm fallegt raðhús á þremur hæðum með innb.
bílskúr. Á miðhæð er flísalögð forstofa, snyrting,
parketlagt eldhús með beiki innréttingu, parketlögð
stofa með arni og borðstofa. Á efri hæð eru fjögur
parketlögð herbergi og baðherbergi. Í risi er parket-
lögð skifstofa/herbergi. Í kjallara er sjónvarpshol,
tvær geymslur, baðherbergi og þvottahús með inn-
réttingu. Góður garður með verönd. V. 46 m. 5291

Básbryggja
203 glæsilegt raðhús á þremur hæðum við sjávar-
síðuna í bryggjuhverfinu. Húsið er glæsilega innrétt-
að, planka eikarparket á gólfum, hluti veggja hlaðn-
ir antik múrsteini og allar innréttingar mjög vandað-
ar. Húsið skiptist í forstofu, 3-4 herbergi. 2 stofur, 3
baðherbergi, eldhús og bílskúr V. 38,9 m. 5198

4ja herbergja

Skúlagata 44
Miðborg kynnir glæsilega þakíbúð á besta stað
við Skúlagötu með frábæru útsýni. Íbúðin, sem
eru á tveimur hæðum er 143 fm, ásamt stæði í
bílageymslu. Íbúðin skiptist í glæsilegt eldhús,
stóra stofu, 3-4 svefnherbergi, fallegt baðherbergi
á báðum hæðum og þvottahús. Íbúðin er í lang-
tímaleigu. V. 43 m. 4702

Vitastígur
Góð 71,6 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð (mið-
hæð) í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í parketlagt eld-
hús, góða parketlagða stofu og borðstofu, flísa-
lagt baðherbergi og tvö parketlögð svefnherbergi.
Gengið er inn í þvottahús úr garðinum sem er með
geymslurými þar fyrir ofna. Þetta rými er ca. 14 fm
og er ekki skráð hjá FMR. V. 14,9 m. 5296

Flúðasel
105,4 fm góð 4ra herbergja íbúð á annarri hæð í
fjölbýli ásamt sér stæði í bílageymslu. Íbúðin
skiptist í flísalagt hol, eldhús með borðkrók, park-
etlagða stofu með svölum til suðurs, flísalagt bað-
herbergi og þrjú svefnherbergi með fataskápum. Í
kjallara er sér geymsla með hillum og sameigin-
legt þvottahús. V. 16,5 m. 5294

Naustabryggja
95,1 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, þvotta-
hús, risloft og geymslu. Rúmgóðar svalir. Yfir íbúð-
inni er risloft með hægt er að innrétta sem stofu
eða herbergi. Íbúðin afhendist án gólfefna í des-
ember. V. 21,8 m. 4452

Ingólfsstræti
143,2 fm glæsileg íbúð á tveimur hæðum með sér-
inngangi við Ingólfsstræti. Íbúðin skiptist í flísalagt
anddyri, parketlagt eldhús, tvö flísalögð baðher-
bergi, parketlagt hol, geymslu, parketlagða stofu og
þrjú parketlögð svefnherbergi. V. 25,5 m. 5227

Naustabryggja
93,4 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, þvotta-
hús, risloft og geymslu. Rúmgóðar svalir. Yfir íbúð-
inni er risloft með hægt er að innrétta sem stofu
eða herbergi. Íbúðin afhendist án gólfefna í des-
ember. V. 21,8 m. 4454

Austurberg 
94,3 fm góð 4ra herbergja íbúð á fjórðu hæð
ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í hol/gang, parket-
lagða stofu, eldhús, flísalagt baðherbergi og þrjú
parketlögð svefnherbergi. Í kjallara er geymsla og
þvottahús. V. 16,9 m. 5194

Naustabryggja
93,1 fm 4ra herbergja íbúð á þriðju hæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, þvotta-
hús, risloft og geymslu. Rúmgóðar svalir. Yfir íbúð-
inni er risloft með hægt er að innrétta sem stofu
eða herbergi. Íbúðin afhendist án gólfefna í des-
ember. V. 21,6 m. 4455

3ja herbergja

Grettisgata - ný íbúð
94,4 fm glæsileg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð
með sérinngangi á góðum stað í miðbæ Reykja-
víkur. Íbúðin skiptist í anddyri, geymslu, eldhús,
hol, þvottahús, baðherbergi, stofu og tvö svefn-
herbergi. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna
nema flísar á baðherbergi. Mikil lofthæð er í íbúð,
góð verönd V. 20,9 m. 5210

Flúðasel – verönd 
72,9 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð.  Íbúðin
skiptist í tvö herbergi, parketlagða stofu með
útgangi á verönd, parketlagt eldhús, baðherbergi
og geymslu. V. 12,9 m. 

Engihjalli
Góð 66,2 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu
lyftuhúsnæði. Íbúðin skiptist í parketlagt hol, eld-
hús, flísalagt baðherbergi, parketlögð stofu og tvö
parketlögð svefnherbergi. Sameiginlegt þvottahús
er á hæðinni. Sérgeymsla í kjallara. V. 12,8 m. 5310

Naustabryggja
95,1 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi, þvotta-
hús og tvennar geymslur. Rúmgóðar svalir. Íbúðin
afhendist án gólfefna í desember. V. 21,6 m. 4448

Naustabryggja
101,5 fm 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús,
risloft og geymslu. Rúmgóðar svalir. Yfir íbúð-
inni er risloft með hægt er að innrétta sem stofu
eða herbergi. Íbúðin afhendist án gólfefna í
desember. V. 22,9 m. 4457

2ja herb  

Naustabryggja
70,0 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í for-
stofu, stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og geymslu. Íbúðin afhendist án gólf-
efna í desember. V. 15,9 m. 4440

Naustabryggja
74,5 fm falleg 2ja herbergja íbúð á 4. hæð (efstu) í
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í parketlagða for-
stofu/hol, parketlagða stofu með útgangi á svalir,
parketlagt herbergi með skápum, flíslagt baðher-
bergi með góðri innréttingu, eldhús með viðarinn-
réttingu og sérgeymslu V. 16,9 m. 5330

Vesturgata - Frábær stað-
setning
76,8 fm stórglæsileg 2ja herb. íbúð með sérinn-
gangi á annarri hæð í mikið uppgerðu húsi í hjarta
borgarinnar. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu,
svefnherbergi, baðherbergi og geymslu. Lýsing í
loftum er glæsileg halogen lýsing. Nýtt rafmagn
og rafmagnstafla eru íbúðinni, sem og nýjar pípu-
lagnir, vatnslagnir og ofnar. Búið er að klæða
veggi og loft uppá nýtt. V. 16,9 m. 5083

Hamraborg
71,2 fm góð 2ja herbergja íbúð á annarri hæð.
Íbúðin skiptist í parketlagða forstofu/hol, parket-
lagða stofu, eldhús með viðarinnréttingu, her-
bergi, baðherbergi og geymslu. V. 12,9 m. 5333

Naustabryggja
77,1 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús
og geymslu. Rúmgóðar svalir. Íbúðin afhendist
án gólfefna í desember. V. 16,8 m. 4442

Naustabryggja
79,6 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi, þvottahús
og geymslu. Rúmgóðar svalir. Íbúðin afhendist án
gólfefna í desember. V. 16,9 m. 4449

Atvinnuhúsnæði 

Atvinnuhúsnæði óskast
Vegna vaxandi eftirspurnar eftir atvinnuhúsnæði vant-
ar okkur nú á skrá ýmsar stærðir og gerðir af atvinnu-
húsnæði. Erum með trausta fjárfesta í leit að húsnæði.

Urðarholt
157,1 fm vel staðsett verslunarrými á 1.hæð með sér-
inngangi við Urðarholt í Mosfellsbæ. Rýmið skiptist í
forstofu, stórt opið rými, eldhús með borðkrók og tvö
minni rými þar fyrir innan. Búið er að innrétta hluta hús-
næðisins sem tveggja herbergia íbúð, með fullbúnu
eldhúsi og baðherbergi.  5325

Dugguvogur
180 fm gott skrifstofurými á annarri hæð með góðri
lofthæð. Rýmið skiptist í hol, tvær skrifstofur og full-
búna ósamþykkta íbúð með mikillri lofthæð og rislofti
yfir. V. 18 m. 5235

Hafnarstræti
680 fm heil húseign í miðbæ Reykjavíkur. Húsið er á tveim-
ur hæðum og skiptist þannig: Á jarðhæð eru þrjú veitinga-
hús með sér inngangi. Efri hæð er innréttuð sem skrif-
stofuhúsnæði. Eignin er öll í traustri útleigu. V. 95 m. 5301

Funahöfði
415,3 fm gott lagerhúsnæði í kjallara með innkeyrslu-
hurð frá porti. Húsnæðið skiptist í þrjú rými. Eitt stórt
rými sem möguleiki væri að stúka af og tvö smærri
rými. Lofthæð er um 2,40 metrar. Búið er að stúka af fyr-
ir þremur snyrtingum.V. 29 m. 5225

Bíldshöfði
162,3 fm snyrtilegt skrifstofurými á þriðju hæð
(annarri hæð frá bílaplani). Húsnæðið skiptist í fimm
góðar skrifstofur, fundarherbergi, eldhús með borð-
aðstöðu, baðherbergi og geymslu. Húsnæðið er til
leigu eða sölu. V. 14,9 m. 5268

Vesturvör
420 fm heil húseign sem nýtt hefur verið sem iðnaðar-
húsnæði. Húsið sem er byggt árið 1980 er á einni hæð
með stórum vinnslusal með mikilli lofthæð u.þ.b. 6 m.
Þrjár stórar innkeyrsluhurðir eru á húsinu auk inngangs
á skrifstofur. Frá skrifstofu er innangengt í vinnslusal. Á
neðri hæð undir millilofti er inngangur, skrifstofa, eld-
hús með góðri borðaðstöðu, geymsla og salerni. Gólf
neðri hæðar undir millilofti eru flísalögð. Á efri hæðinni
eru þrjár dúklagðar skrifstofur og salerni. Húsið er vel
staðsett á Kársnesi í Kópavogi. Góð aðkoma er að hús-
inu, auðvelt væri að útbúa aðstöðu fyrir stóra gáma.
Lóð er ófrágengin og hefur húsið ekki verið múrað að
utan. V. 35 m. 5178

Stangarhylur
1712,1 fm verslunar og iðnaðarhúsnæði á tveimur hæð-
um við Stangarhyl. húsnæðið sem byggt er 1988 skipt-
ist í 5 eignarhluta og er til sölu eða leigu, einstakir sér
eða allir saman. Hægt er að breyta stærð eignahluta ef
menn kjósa svo og því eru miklir möguleikar sem felast
í þessu húsnæði. Húsið er jafnframt mjög vel staðsett,
næg bílastæði á malbikuðu plani. V. 139 m. 5167

Borgartún
Til leigu efsta hæðin í Rúgbrauðgerðinni Borgartúni.
Hæðin skiptist í stóran glæsilegan veislusal með eld-
húsi og nokkra minni veislu- og fundarsali. Einnig er um
að ræða stór og góð skrifstofuherbergi. Upplagt fyrir
félagasamtök, veisluþjónustur eða tengdan rekstur.
Veislusalurinn og skrifstofuherbergin geta leigst sér.
Nánari upplýsingar gefur Þorlákur Ómar. 5060

Bolholt
Vel staðsett og ný innréttað gistiheimili á fjórðu hæð
með 13 rúmgóðum herbergjum, þvottahúsi og sal. Hús-
næðið er miðsvæðis í Reykjavík, lyfta er í húsinu og
glæsilegt útsýni. V. 65 m. 5011

Vesturvör
164 fm endabil á 1. hæð í góðu iðnaðarhúsi. Möguleiki
á hagstæðri fjármögnun.  4679

Laugavegur - Til leiguJarð-
hæðin í þessu glæsilega húsnæði er til leigu.
Eignin getur leigst í einu eða tvennu lagi. Einstakt
tækifæri. Nánari upplýsingar gefur Þorlákur á
skrifstofu Miðborgar eða í síma 820-2399  4819

Barmahlíð 88,2 fm falleg 2ja herbergja
íbúð í kjallara með sérinngangi í góðu fjórbýli í
Hlíðunum. Íbúðin skiptist í flísalagða forstofu,
parketlagt hol, rúmgott eldhús með borðkrók,
flísalagt baðherbergi með baðkari, parketlagða
stofu og parketlagt svefnherbergi. 
Auk þess fylgja íbúð tvær geymslur. V. 15,9 m.
5328

Þórunn
ritari.
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SÉRBÝLI
JAKASEL - 109 RVK  201 fm par-
hús ásamt 22,8 fm bílskúr. Eiginni er skipt
í tvær íbúðir, samtals sex svefnherb.
VERÐ 32,5 millj.

BJARKARHEIÐI - 810 HVG.
Aðeins 4 hús efitr! Glæsileg steinsteypt
raðhús á einni hæð, ca 140 fm. Innb. bíl-
skúr. Húsin skilast fullbúin með/eða án gól-
fefna. Vandaðar innréttingar. Suður garður,
frágenginn. Sérbýli á verði 4ra herb. íbúðar
í Rvk. VERÐ frá 19,9 millj.

SKÓLAVEGUR - 230 REYKJA-
NESBÆR Um 170 fm einb. á tveimur
hæðum. 3 svefnh. og 3 stofur. Parket á
flestum gólfum. VERÐ 16,0 millj.

LANGAMÝRI - 800 SELF.

Í byggingu, vönduð 4ra herb. raðhús á
einni hæð, með innbyggðum bílskúr, sam-
tals 151,7 fm. Baðherb. fullbúið. Þvottahús
m/ innréttingu. VERÐ 19,2 millj.

TRÖNUHJALLI - 200 KÓP. 

Stórglæsilegt 180 fm parhús á tveimur
hæðum á þessum frábæra stað. Innbyggð-
ur fullbúinn bílskúr, 28 fm, samtals 208 fm.
Óskráð ca 20 fm rými í kjallara. Mikið út-
sýni. Fjögur svefnherbergi, sér fataher-
bergi. Lóð afgirt með limgerði og tréverki á
alla kanta, stór trépallur. Gerfihnattadiskur
getur fylgt. VERÐ 39,9 millj. 

HÖRÐUVELLIR - 800 SELF.
Stórglæsilegt 365 fm einbýlishús auk 58 fm
tvöf. bílskúrs. Fimm svefnherb. og fjórar
stofur. Garðskáli. Möguleiki á að skipta upp
í tvær íbúðir. Sérlega vönduð og falleg eign.
VERÐ 37,0 millj. 

ATVINNUHÚSNÆÐI
FOSSHÁLS - 110 RVK. 433 fm iðn-
aðarhúsnæði á góðum stað. Stórar inn-
keyrsludyr. 7 m lofthæð. VERÐ 43 millj. 

GARÐATORG-VERSL/SKRIF-
STOFUHÚSN. 
Verslunarhúsnæði innst í Garðartorgi. Hús-
næðin er notað sem skrifstofu húsnæði í
dag. Bílskúr/lagerrými innaf sem ekki er inn
í ferm. fjölda. VERÐ 14,4 millj.

HÁTÚN - 105 RVK. 610 fm verslun-
ar- lager húsn. Hentar vel fyrir t.d verslun
eða heildsölu 

Góð staðsetning, sér lager. Fín aðkoma.
VERÐHUGM: 48 millj. Uppl. á skrifstofu
Akkurat.

JAFNASEL - 109 RVK. Gott 337 fm
atvinnuhúsnæði með innréttingum og
tækjum fyrir veitingarekstur. Var sportbar.
VERÐ 38,0 millj.

BREKKUHÚS - 112 RVK. GÓÐ
FJÁRFESTING.159,4 fm atvinnuhúsnæði í
hús í útleigu með framtíðar leigusamning,
þar sem eftir eru átta ár. VERÐ 24,5 millj.

LAUGAVEGUR - 101 RVK. 143,1
fm verlsunarhúsnæði við götu. Góðir út-
stillingargluggar. VERÐ 26,5 millj.

ÞÓRSGATA - 101 RVK. GOTT OG
VEL STAÐSETT VERSLUNAR - SKRIF-
STOFU-HÚSNÆÐI. Húsnæðið sam-
anstendur af skrifstofu, opnu rými og af-
stúkuðu kælirými ásamt miklum geymslum
í kjallara (án glugga) Í húsnæðinu er í dag
rekið veislueldhús, en það gæti einnig
hentað sem skrifstofuhúsnæði. Til eru
teikningar af rýminu þar sem búið er að
skipta því upp í tvær íbúðir. VERÐ 24,0
millj.

SÓLBAÐSTOFA - KÓP. Nýtt!
Vönduð og rótgróin sólbaðstofa. Stór við-
skipta-mannahópur. Góður leigusamning-
ur, aðstaða til naglaásetningar. VERÐ 7,5
millj.

BÆJARHRAUN - 220 HFJ. 136,1
fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð. 4
skrifstofur(herb), 2 salir, eldhús/kaffistofa,
baðherb. Eignin er í dag nýtt sem íbúðar-
húsnæði. VERÐ 13,8 millj.

HÆÐIR
NAUSTABRYGGJA -110 RVK.
Ný standsett 143 fm penthouse íbúð í sér
gæðaflokki. Allar innréttingar, gólfefni tæki
og hurðir úr ljósri eik. Allt að 6 metra loft-
hæð á sumum stöðum. Stórir og miklir
gluggar. Tvö svefnherb. og þrjár stofur.
Tvennar svalir, glæsilegt útsýni. Sjón er
sögu ríkari. VERÐ 31,9 millj.

4-7 HERB.

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Nýjar
og glæsilegar 4ra herb. íbúðir afh. mars
2005. Frá 92,0 fm - 110 fm. Skilast fullbún-
ar án gólfefna. Sérinngangur. Þvottahús í
íb. Vandaðar innréttingar VERÐ FRÁ 17,8
- 20,7 millj. 

FLÉTTURIMI - 112 GRAFAR-
VOGI. Falleg 4-5 herbergja endaíbúð á
1.hæð ásamt sérm. stæði í bílskýli. Hægt
að hafa 4 svefnh. Sérþvottahús í íb. Suður-
svalir. Stutt í alla þjónustu. VERÐ 18,3
millj.

3JA HERB.
KRISTNIBRAUT 97 - 113 RVK.
Aðeins ein þriggja herb. íbúð eftir! Glæsi-
leg fullbúin íbúð tilb. til afhendingu í mars
2005. Vandaðar innréttingar. Eikarparket á
gólfum og flísar. Þvottahús í íb. Bílskýli
fylgi. VERÐ 17,4 millj. 

KRISTNIBRAUT 101 - 113 RVK.
Glæsileg fullbúinr íbúð tilb. til afhendingu.
Vandaðar innréttingar. Eikarparket á gólf-
um og flísar. Þvottahús í íb. Bílskýli fylgir.
VERÐ 17,4 millj. 

INGÓLFSSTRÆTI - 101 RVK. 2
íbúðir! nýuppg. húsi, 3 íbúðir, 91,5-143,2
fm að stærð, allar á tveimur hæðum. Allar
íb. hafa verið endurn. á vandaðan og
smekklegan hátt. VERÐ 22,9-25,5 millj.. 

DAGGARVELLIR - 220 HFJ. Nýjar
og glæsilegar 3ja herb. íbúðir afh. mars
2005. Frá 106 fm - 108 fm. Skilast fullbúnar
án gólfefna. Sérinngangur. Þvottahús í íb.
Vandaðar innréttingar VERÐ FRÁ 19,8 -
20,3 millj. 

RAUÐARÁRSTÍGUR 105 RVK.
Hugguleg 3ja herbergja íbúð í kj/jarðhæð á
þessum vinsæla stað. Nýlegt eldhús. Stutt
í alla þjónustu og verslun. VERÐ 10,9
millj.

LAUGAVEGUR - 101 RVK. NÝTT!!
Góð 2 - 3ja herbergja 96,1 fm íbúð með
sérinngang á efri hæð í bakhúsi. Rúmgóð
og björt stofa. Parket og flísar á gólfi.
VERÐ 13,5 millj.

FRAMNESVEGUR - 101 RVK.
Mjög fín 62 fm kjallaraíbúð við Framnes-
veg. 2 lítil svefnherb, og stofa. Nýlegt eld-
hús, bað og gólfefni. Rafmagn, vatnslagnir
og ofnar tekið í gegn. Mála þarf hús og
þak. VERÐ 11,4 millj.

2JA HERB.
HEIÐARHOLT - 230 KEF. Góð 65,0
fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð. Opið og
bjart eldhús. Þvottahús á hæðinni. Þennan
aðila vantar 3ja herb. í Heiðarholti. VERÐ
7,8 millj.

HÓLAVALLAGATA-101 RVK
Ósamþykkt 2ja herb. 56,7 fm. íbúð. Hús ný-
lega tekið í gegn að utan. Nýtt skolp og nýj-
ar rennur. Stutt í alla þjónustu. Góð eign á
góðum stað. VERÐ 9,7 millj.

Sími 594 5000

Sími 594 5000  •  www.akkurat.is  •  Opið laugardaga frá kl. 11.00 - 14.00

VERÐMAT!   Ertu að hugleiða endurfjármögnun?           Verðmetum samdægurs.

Lynghálsi 4 • 110 Reykjavík • akkurat@akkurat.is •

BREKKA - RANGÁ - HELLA 
Heilsárshús og land til sölu aðeins 50 mín frá Rvk.. Rétt hjá Hellu
eru tvö hús, 56 m2 og c.a. 35 m2, eða um 90 m2 - Samb. sólpall-
ar. eru c.a. 200 m2 - Mjög gott nýtt gerði með tökubás - stórt
bílaplan - Heitt vatn í báðum húsum og gert ráð fyrir heitum potti
, landið er 25 hekt. graslendi og ræktað að hluta. Byggingar. er
á landinu. 

Verð 26.mkr. - Áhvílandi c.a. 14 mkr. á góðum kjörum.

URÐARTJÖRN - 800 SELFOSS. 
Fallegt 156,8 fm parhús, þar af 28,8 fm bílskúr. 4 svefn-herbergi.
Parket á stofum og holi. Rauðeik. Góður garður. Ekki alveg full-
klárað. 

VERÐ 18,9 millj.

UNIK TELUR HJÁ AKKURAT HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

EIGNIR VIKUNNAR

Guðný Soffía
Viggó

Halla
Halldór

Júlíus Þóra
Gunnar BjarniÞórarinn

Ingvar

Húsið er 3. hæða lyftuhús með sérinngangi
af svölum með glæsilegu útsýni af svölum
yfir Elliðavatn. Íbúðirnar skiptast í anddyri,
gang, rúmgóð svefnherbergi með eikar fata-
skápum, glæsileg baðherbergi með bað-
kari, flísalögð uppí 2,10m. Eldhús með eikar-

ÁLFKONUHVARF 29-31

Afhending ágúst 2005. Frábær staðsetning, stutt í Heiðmörk, Elliðarvatn og aðra útivist.

innréttingum upp í loft og tækjum úr
burstuðu stáli. Stór stofa. Þvottahús með
ræstivaski. Geymsla í sameign. Að innan
skilast íbúðirnar fullbúnar án gólfefna en
þó verður baðherbergi flísalagt, inni-
hurðir verða úr eik. 

Mjög vandaðar 3 - 4 herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu.

Parket fylgir fyrstu 5 íbúðum sem seljast.
Vorum að fá í einkasölu vandað og vel frágengið lítið
fjölbýli á 3.hæðum. 4 fjögurra herbergja íbúðir, 4
þriggja og 2 tveggja herbergja. Fullbúnar án gólfefna.

HEIÐARGERÐI 1 Vogar á Vatnsleysuströnd er lítið og notarlegt bæjarfé-
lag. Fjölgun íbúða síðustu 7 ára er 32,3% Íbúafjöldi í
dag er rétt um 1000 manns. Stutt er að fara í höfuð-
borgina og tæpar 15 mínútur að aka til Hafnafjarðar.
Mjög gott að ala upp börn, góður skóli og íþróttahús
ásamt öflugri félagsmiðstöð. Góð sundlaug er við
íþróttahús ásamt þrektækjasal. Mjög öflugt íþrótta og
félagsstarf er í Vogunum.
Í einkasölu hjá Akkurat ehf fasteignasölu.

°Sérinngangur - sérafnot af lóð eða svalir.
°Vandaðar eikarinnréttingar frá HTH.
°Vönduð tæki - keramik helluborð.
°Geymslur í íbúðum.
°Þvottahús í íbúðum.
°Viðhaldslítið hús.
°Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. 

2ja – 66,7 fm 10,9 millj.
3ja - 76,0 fm 12,6 – 12,9 millj.
4ra - 99,7 fm 15,9 millj.

Mjög fallegt 10 íbúða fjölbýlishús í Vogum Vatnsleysuströnd.

Verð: 

Afhending: ágúst 2005

Verð:
3ja   ca 96 fm ásamt stæði í bílageymslu.

VERÐ 18,9 millj.
4ra ca 128 fm ásamt stæði í bílageymslu.

VERÐ 24,9 millj.

Í einkasölu hjá Akkurat ehf fasteignasölu.

HRÍSATEIGUR - 105 RVK. Falleg 3ja
herb. 85,5 fm íbúð í kj. á þessum eftirsótta stað.
Parket og flísar á gólfi. Mikið endurnýjuð íb.
Nýjar hurðir. Nýlegt eldhús. Sérinngangur.
VERÐ 16,9 millj. 

UNIK TELUR HJÁ AKKURAT HAFÐU SAMBAND VIÐ SÖLUFULLTRÚA

NÝTT OG SPENNANDI

ÁLFKONUHVARF - 203 KÓP. 4ra herb.
128,5 fm endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bíl-
skýli. Eikarinnréttingar. Vegghengt salerni.
Þvottahús innan íbúðar. Eignin afhendist fullbú-
in án gólfefna, nema á blautrýmum. Gott útsýni
til suður. Mögul. að yfirtaka áhvílandi lán frá
Frjálsa og taka viðbót þaðan. VERÐ 25,2 millj. 

NÝTT Í  SÖLU!

NÝTT Í  SÖLU!



21.400.000 
Virkilega falleg 96,3 fm 3ja herb íbúða á 1.
hæð með afgirtum sérgarði og sólpalli.
Gegnheilt parket og vandaðar innrétting-
ar. Þvottahús innan íbúðar. Afar vönduð
eign í góðu fjölbýli og stutt í alla þjónustu.

Lautarsmári - 201 Kópa

26.900.000
Einstaklega falleg 136,5 fm. 4ra her-
bergja endaíbúð á 1.hæð (íbúð 111,6
fm.) með sérgarði og verönd. Eign-
inni fylgir stæði í bílageymslu og
sérgeymsla. Þetta er eign í afar
vönduðu og vel viðhöldnu fjölbýli á
frábærum stað.

Miðleiti - 103 Rvk  

27.400.000 
Afar falleg 124,8 fm. 5 herb. íbúð á 5. og
efstu hæð í fjölbýlishúsi með lyftu auk
sérgeymslu. Parket og flísar á gólfum.
Bílastæði í bílageymslu og góðar vest-
ur svalir með frábæru útsýni. Eld-
húsinnrétting úr gegnheilli eik með
Fulningum og Siemens tækjum. Í stofu
er kamína.

Þverholt - 105 Rvk  

34.900.000
Mjög gott raðhús á þremur hæðum með möguleika á aukaíbúð á neðstu hæðinni. Húsið er alls
227,3 með 6 svefnherb. og 3 stofum. Tvennar svalir eru á húsinu aðrar út frá stofu og hinar út frá
svefnherb. Frábært útsýni til suðvesturs. Stórt stæði í lokuðu bílhýsi með þvottaaðstöðu. Húsið
er í göngufæri við leikskóla, 200 m í barnaskóla og ekki þarf að fara yfir götu. Matvöruversl. á
næstu grösum.

Flúðasel - 109 Rvk   

Mörkin 4  •  108 Reykjavík
Sími 530 1800  •  Fax 530 1801

www.draumahus.is
draumahus@draumahus.is

Draumahús ehf 
Brynjólfur Hjartarson hdl. 

og Sigurður J. Sigurðsson, 
löggiltir fasteignasalar
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Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is

viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is

rekstrarfræðingur

Brynjólfur Hjartarson
brynjolfur@draumahus.is
hdl, löggiltur fasteignasali

Atli Rúnar Þorsteinsson
atli@draumahus.is

sölustjóri

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is

sölumaður

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is

sölumaður

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is

löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

2ja herbergja

Gnoðarvogur - 104 Rvk  

14.900.000 
Björt og góð 74 fm. 2ja herbergja íbúð á 1.
hæð með sérinngangi og útgengi í garð.
Íbúðin er eins og ný, öll uppgerð 2001. 

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Kaplaskjólsv.- 107 RvkKambasel - 109 Rvk

16.900.000 
87 fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð í góðu
fjölbýli. Frábær staðsetning.

17.500.000 
Skemmtileg 4ra herb. 111 fm íbúð á 3.
hæð í litlu og afar snyrtilegu fjölbýli.
Staðsett á besta stað í Seljahverfinu.

Fellsmúli - 108 Rvk  Hraunbær - 110 Rvk

21.000.000. 
Afar rúmgóð 4ra-5 herbergja 126,7 fm
íbúð á 1. hæð. Upprunalega er eignin
teiknuð sem 5 herbergja íbúð.

16.800.000 
Góð 4ra herb 95 fm íbúð á 1. hæð í
fjölbýli sem búið er að taka allt í gegn og
lítur mjög vel út. Nýleg eldhúsinnrétting
og tæki.

3ja herbergja

Hraunteigur 105 RvkHlíðarvegur - 200 Kóp

14.900.000 
Einstaklega góð 79,8 fm 3ja herbergja
íbúð í kjallara í þríbýli með sérinngangi.
Mikið búið að endurnýja eignina. Frábær
staðsetning stutt í leikskóla og skóla.

17.500.000
Mjög góð 89,2 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð með sérinngangi og sérgarði.

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Eðvarð Matthíasson 
edvard@draumahus.is
löggildur leigumiðlari

Ólafur Jóhannsson 
olafur@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

16.900.000 
Mjög rúmgóð og falleg 3ja herb. 93 fm
íbúð auk geymslu á jarðhæð í tvíbýli. 
Nýleg og stór innr. í eldh. og nýlegt
baðh. SÉRINNGANGUR. Góð stað-
setning.

Hlaðbrekka - 200 Kóp  

3ja herbergja

Efstasund - 104 RvkNökkvavogur - 104 Rvk

17.900.000. 
Virkilega góð og vel skipulögð 95 fm. 3ja
herb. íbúð í kjallara (lítið niðurgrafin)
með sérinngangi og sérverönd. Eignin
er mikið endurnýjuð.

12.900.000
Virkilega góð 66,5 fm 2-3ja herbergja
íbúð með sérinngangi í kjallara. Parket
og flísar á gólfi. Baðherbergi er allt
nýlega standsett.

Hofteigur - 105 Rvk  

14.300.000 
Mjög sjarmerandi 3ja herb. 60 fm risíbúð
á þessum frábæra stað. Ath. að íbúðin
er töluvert stærri þar sem hún er undir
súð.

Skeljagrandi - 107 Rvk  Naustabryggja - 110 Rvk

16.000.000
Ágæt 79 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð með
sérinngangi af svölum og stæði í lokaðri
bílgeymslu. Auk þess er 12 fm geymsla í
kjallara.

25.700.000 
Glæsileg 110,2 fm 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð með svölum, mikilli lofthæð og
stæði í lokaðri bílageymslu. Stáleldhús-
tæki fylgja.

4ra - 5 herbergja

13.900.000
Sjarmerandi og hlýleg 2ja herb. risíbúð
sem er 64 fm auk sérgeymslu á hæðinni í
góðu fjölb. á besta stað í bænum! Hús í
góðu standi.

Grettisgata - 101 Rvk  

Lautasmári - 201 Kóp

Grettisgata - 101 Rvk

14.900.000 
Góð 3ja herb. 61 fm ibúð i nýuppgerðu
þríbyli á besta stað i banum. Ný
innretting i eldhusi, gaseldavel o.fl.

Sundlaugav.- 105 Rvk  

13.600.000
Algjörlega endurskipulögð og
nýuppgerð 2ja-3ja herb. 55,5 fm risíbúð í
litlu fjölbýli á þessum frábæra stað.

17.400.000
Góð 3ja herb. 83,9 fm íbúð á 3. hæð í
litlu fjölbýli. Dúkur og parket.
Þvottahús innan íbúðar. Skemmtilegt
skipulag og góðar suðursvalir. 
Stutt í alla þjónustu.
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Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is

ljósmyndari

Guðrún Elíasdóttir
gudrunel@draumahus.is

ritari/skjalaumsjón

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is

þjónustustjóri

Háaleitisbraut 108 RvkÖldugrandi - 107 Rvk

18.900.000 
Virkilega góð 116,2 fm. 5 herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli við Háaleitisbraut.
Nýleg eldhúsinnrétting. 2 baðherb.

17.900.000 
Rúmgóð 4ra herb. 100 fm íbúð auk
geymslu, á 3. hæð ásamt stæði í lokaðri
bílgeymslu í afar góðu fjölbýli. Sér inn-
gangur af svölum. Öll þjónusta í næsta
nágrenni.

Unufell - 111 RvkMiklabraut - 105 Rvk

15.400.000 
99,8 fm.4ra herbergja íbúð á 1. hæð með
sérgarði og sólskála. Húsið var klætt að
utan ekki alls fyrir löngu og nýjir gluggar
og gler sett á sama tíma.

13.500.000 
4ra herb. 70,3 fm íbúð með geymslu og
aukaherb í kjallara. Þetta er risíbúð og
því töluvert stærri að gólffleti.

Æsufell - 111 Rvk

17.900.000 
Mjög björt og virkilega góð 4ra herb. 115
fm íbúð á 4. hæð með meiriháttar útsýni,
auk bílskúrs sem er 24 fm.

Kleppsvegur - 105 Rvk

17.700.000
Góð 4ra herb. 119 fm íbúð á 4. hæð
auk 8 fm geymslu, í fjölbýli með
gríðarlegu útsýni. Íbúðin er með
hljóðeinangrandi gleri. 

4ra - 5 herbergja 4ra - 5 herbergja

Sogavegur- 108 Rvk  

Fleiri eignir 
og hringmyndir á

www.draumahus.is

33.900.000 LAUS
Mikið endurnýjað og sérlega
velumgengið 4ra herb. 161 fm
raðhús auk sólstofu sem ekki
er skráð. Einkar vel skipulagt
og fallegt hús.
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Suðurnes

Rað- og parhús

Sumarhús

Tröllaborgir - 112 Rvk  

Grettisgata - 101 RvkFagrihvammur - 220 Hfj.

Álfhólsvegur - 200 Kóp

Einbýli

33.900.000 
Virkilega fallegt 6 herb. 217 fm (þ.a. 20
fm bílskúr) endaraðhús á tveimur hæð-
um á besta stað í Bökkunum, innst í
botnlanga. Þetta er eign í afar góðu við-
haldi og stutt er í alla þjónustu.

Ósabakki - 109 Rvk

19.800.000 
Mikið endurnýjað og fallegt einbýli sem
er 5 herb. 134 fm á einni hæð með bíl-
skúrsrétti. Nýleg og falleg eldhúsinn-
rétting og ný tæki, nýjar mahogny inni-
hurðir, glæsilegt og algjörlega end-
urnýjað baðh. með hornbaðkari og fal-
legri innréttingu. Einnig endurnýjað
gestawc. Ný gólfefni í herbergjum.

Kambahraun - 810 Hveragerði

30.500.000 
Fallegt 4ra herb. endaraðhús á tveimur
hæðum með bílskúr og fallegum garði,
samtals 168 fm. Að auki er 9 fm sólstofa
með hita í gólfi.

Fellskot - 801 Selfoss

15.500.000 
Nýr, glæsilegur og fullfrágenginn 76
fm bjálkabústaður auk 18 fm geymslu.
Í bústaðnum eru 3 svefnherb. Timbur-
verönd með heitum potti. Útsýni yfir
Tungufljótið.

29.900.000 Laust strax
Endaraðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Húsið er 5 herb.
167 fm.
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41.500.000 
Stórglæsilegt og vandað 227,2 fm
einbýlishús á tveimur hæðum. Aukaíbúð
með sérinngangi á neðri hæðinni.

31.500.000 
148,8 fm. 4ra - 5 herbergja einbýli í mið-
bænum með sérbílastæði fyrir framan
húsið. Samanstendur af tveimur sjálf-
stæðum íbúðum með sérinngangi. Sam-
þykktar teikningar fylgja.

23.900.000 - 24.500.000
Tvö endaraðhús og eitt miðjuraðhús, 5 herb. 192 fm með innbyggðum
bílskúr. Afh. fullbúið að utan og fokhelt að innan með gólfhita og
grófjafnaðri lóð.

Tröllateigur - 270 Mos  

Sunnubr.- 230 Reykjanb.Kirkjuv. - 230 Reykjanb.

10.500.000 
Vel skipulögð og rúmgóð 3ja herb. 109
fm neðri hæð (að geymslu meðtalinni) í
góðu tvíbýli.

13.400.000
Mjög rúmgóð og björt 4ra herb. 109
fm íbúð á 3ju og efstu hæð í mjög
vönduðu fjölbýli auk geymslu. Sam-
eign til fyrirmyndar.

Hátún - 230 Reykjanb.Greniteigur - 230 Reykjanb.

14.900.000 
Hlýlegt eldra einbýli, sem er hæð og ris.
Húsið er alls 115 fm og er með 6-7 herb.
á besta stað í Reykjanesbæ!

18.900.000 
Fallegt og vel skipulagt 5 herb. 170 fm
raðhús (þ.a. 38 fm bílskúr) á mjög góðum
stað í bænum. Hús í góðu standi að utan
jafnt sem innan.

Mörkin 4  •  108 Reykjavík
Sími 530 1800  •  Fax 530 1801

www.draumahus.is
draumahus@draumahus.is

Draumahús ehf 
Brynjólfur Hjartarson hdl. 

og Sigurður J. Sigurðsson, 
löggiltir fasteignasalar
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Gleðilegan
Valentínusardag

Sverrir Kristinsson, löggiltur fasteignasali

Melhagi

Vorum að fá í sölu mjög fallega 92 fm 3ja herb. rishæð í einu af þessum virðulegu hús-
um í vesturbænum.  Franskir gluggar eru í íbúðinni. Svalir til suðurs. Útsýni. Eftirsótt stað-
setning. Verð 20,5 millj. 4689

Laufásvegur - með útsýni

Mjög falleg 110 fm endaíbúð á 3. hæð í litli fjölbýlishúsi við Laufásveg í Þingholtunum.
Íbúðin skiptist m.a. í tvær stofur og tvö herbergi. Fallegt útsýni. Húsið hefur nýlega verið
málað. Verð 21 millj. 4760

Vesturbrún

Falleg og velskipulögð 3ja herbergja 76 fm
íbúð á jarðhæð með sér inng., í Laugarás-
hverfi. Íbúðin skiptist í anddyri, hol, baðher-
bergi, stofu og tvö svefnherbergi. 
Verð 15,2 millj. 4769

Lokastígur - Þingholtin

Falleg 88 fm 3ja-4ra herbergja íbúð á 1. hæð við Lokastíg í Þingholtunum. Eignin skipt-
ist í gang, stofu, borðstofu, herbergi, eldhús og baðherbergi. Í kjallara er sameiginlegt
þvottahús og geymsla/ herbergi. Húsið lítur vel út að utan. Verð 17,5 millj. 4768

Lynghagi
Nýkomið í einkas. 4-5 herb. 112 fm stórglæsi-
legt raðhús við Tunguveg, allt endurnýjað, 2 h.
og kj. Nýtt rafm., þak, skólp, Danfoss, rúður.
Flísar og parket á gólfum. Baðh.flísalagt, upph.
salerni, sturtukl. og skápar. Í eldh.er falleg, hvít
innrétt, góður borðkr. Viðarverönd í suður. Hiti
í stétt. Stórfenglegt útsýni. Eign í sérflokki. 
Verð 25 millj. 4592

Blöndubakki - 4RA HERB

Guðmundur Þórðarson lögg. fasteignasali
Mjódd

Stærð eignar: 114,6 fm 

Fjöldi herb.: 5 

Byggingarár: 1972

Brunab.mat: 14,2 millj.

Verð: 16,9 millj.

Þorkell Ragnarsson
520-9557 898-4596 

thorkell@remax.is

GÓÐ 4RA HERB. ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ, ÁSAMT
GÓÐU AUKA HERB. Í KJALLARA. SUÐUR
SVALIR. Björt og vel skipulögð íbúð í mjög
góðu fjölbýli, gott aukaherb í kjallara með að-
gangi að WC og sturtu. Vel við haldið hús og í
góðu ástandi. Falleg lóð. Barnvænt umhverfi.
Stutt er í þjónustu, Mjóddina, Grunnskóla,
Leikskóla. Gott útsýni. 
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Breiðvangur - Hf. Vorum að fá í
sölu þessa eign í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Íbúð-
in er 115,7 fm auk bílskúrs 22,8 fm, þetta er enda-
íbúð á 4 hæð. Skipting eignar: 4 svefnherbergi,
stofa, sjónvarpshol, eldhús, þvottahús, baðher-
bergi, hol, geymsla og bílskúr. Þetta er góð eign
vert er að skoða. Verð 18,9 millj. 108892

Strandgata - Hf. Ný komið í
einkasölu fasteignin að Strandgötu 19 Hafnarfirði
. Húsið er með reisulegri eldri húsum í bænum
hæð , ris og viðbygging samtals um 287 fermetrar
. Eignin ßarfnast verulegra lagfæringa .

Hjallabraut - Hf. Nýkomin í einka-
sölu mjög falleg ca, 110 fm. íbúð á 2.hæð í góðu
fjölbýli. Sér þvottaherbergi, suður svalir, útsýni.
Góð staðsetning. Hús nýlega málað og viðgert.
Verð 17,9 millj. 58401

Burknavellir - Hf. m. bíla-
geymu Nýkomin í einkasölu mjög falleg ný
102 fermetra íbúð með sér inngang á þriðju hæð
í góðu klæddu lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu vel staðsett á Völlum í Hafnarfirði. Eign-
in skiptist í forstofu, hol, baðherbergi, tvö góð
barnaherbergi, hjónaherbergi stofu, eldhús,
þvottahús og geymslu. Innréttingar eru allar úr
eik og gólfefni eru parket og flísar. Verð 20,5 millj.
105375

Kleppsvegur - Rvík Nýkomin í
einkasölu mjög góð 118,7 fermetra 4-5 herbergja
íbúð á fyrstu hæð í góðu fjölbýli . Eignin skiptist í
forstofu, hol, sjónvarpshol, stofu, eldhús, baðher-
bergi, borðstofu (hægt að nota sem herbergi)
hjónaherbergi og barnaherbergi. Geymsla í kjall-
ara ásamt sameiginlegri þvottaaðstöðu. Hjóla og
vagnageymsla. Verð 17,1 millj. 108423

Hörgsholt - Hf Nýkomin í einkasölu
björt og skemmtileg 112 fm íbúð á efstu hæð í fjöl-
býli, sérþvottaherbergi, suður svalir, frábært út-
sýni. Laus strax. Verð 18,3 millj. 

Vallarbraut - Hf Nýkomin í einka-
sölu sérlega falleg 63 fm íbúð á þriðju hæð (efstu)
í glæsilegu nýlegu fjölbýli , vandaðar innréttingar,
flísalagt bað, topp eign. Verð 13,5 millj. 107297

Norðurbraut - Hf. Nýkomin í sölu
62,7 fermetra íbúð á fyrstu hæð í fjögurra íbúða
húsi í Vesturbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í
forstofu, eldhús, stofu, herbergi, gang, baðher-
bergi og geymslur. Verð 9,2 millj. 107507

Reykjavíkurvegur - Hf Ný-
komin í einkasölu 48,3 fermeta íbúð á annarri
hæð í vel staðsettu fjölbýli. Eignin skiptist í for-
stofu, baðherbergi stofu, eldhús, herbergi og
geymslu. Gólfefni eru flísar. Stutt í alla þjónustu.
Verð 9,7 millj. 108070

Burknavellir - Hf Nýkomin í einka-
sölu mjög falleg 77,3 fermetra 2-3ja herbergja
íbúð með sér inngang vel staðsett í Vallarhverfi í
Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, hol, herbergi
( geymsla á teikningu) , eldhús, baðherbergi,
stofu og hjónaherbergi. Fallegar innréttingar og
gólfefni eru parket og flísar. Góð verönd. Verð 16
millj. 108915

Magnús Emilsson löggiltur fasteignasali

Hliðsnes - Álfta£nesi náttúrupe
Höfum fengið til sölumeðferðar þessa glæsilegu
húseign. Eignin sem er 280 fm með innbyggð-
um bílskúr stendur á 1 hektara eignarlandi á
sjávarlóð við Skógtjörn. Einstök staðsetning og
náttúrufegurð. Tilvalið fyrir hestamenn og aðra
náttúruunnendur. Hús í topp standi að utan
sem að innan. Verð og allar upplýsingar veita
sölumenn Hraunhamars. 55488

Arnarhraun - Hf. - 3ja herb.
Vorum að fá í sölu á þessu vinsæla svæði í
Hafnarfirði tvær íbúðir stærðir 104,1 og 113,5
fm. 3ja herb. Þær eru báðar á jarðhæð, gott að-
gengi. Mjög góð staðsetning. Mikil lofthæð.
Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum. Verð
16,1 og 17,5 millj. 107882

Burknavellir  Hf m. bílskýli
Nýkomin í einkasölu sérlega glæsileg fullbúin
85 fm íbúð á efstu hæð í glæsilegu lyftuhúsi.
Vandaðar innréttingar og gólfefni, allt fyrsta
flokks. Glæsilegt útsýni, sérmerkt bílastæði í
bílskýli. eignin getur verið laus við kaupsamn-
ing. Verð 18,3 millj. 108-992

Lindasmári - Kópav. 3ja
Vorum að fá þessa skemmtilegu eign í sölu við
Lindasmára í Kópavogi. Íbúðin er á fyrstu hæð
og er 83,9 fm. Skipting eignar: 2 svefnherbergi,
stofa, eldhús, baðherbergi, þvottahús, geymsla
og sameign. Sérlega góð eign sem vert er að
skoða. Verð 17,3 millj. 108949

Birkiholt - Álftanesi 2ja
Nýkomin í einkasölu falleg 76,2 fermetra íbúð
með sér inngang á annarri hæð vel staðsett við
Birkiholt í Bessastaðahreppi. Eignin skiptist í
forstofu, gang, hjónaherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu, borðstofu og geymslu.
Góðar svalir og gott útsýni.Fallegar innréttingar
og gólfefni eru flísar. Verð 14,9 millj. Myndir af
eigninni á mbl.is. 96215

Gauksás - Hf glæsilegt
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli
með innbyggðum bílskúr samtals 310 fm.
H¥suið afhendist fullbúið að utan, fokhelt að
innan eða lengra komið. teikningar á skrifstofu.
Verð 38 millj. 

Daggarvellir Hf. 3ja m. bílský
Nýkomin í einkasölu mjög falleg 98 fm íbúð á
annari hæð í nýju lyftuhúsi, íbúðin afhendist í
júní n.k. fullbúin án gólfefna, lóð frágengin. Býl-
skýli fylgir.

Norðurbrú 2 – Gbæ.
Nýkomin í einkasölu glæsileg 125 fm. íbúð á
þriðju hæð m/bílageymslu í nýju lyftuhúsi í
bryggjuhverfinu í Garðabæ. Íbúðin skiptist í:
Forstofu, gang, tvö herbergi, hjónaherbergi,
baðherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, þvotta-
hús og geymslu. Verð 28 millj. 
* Íbúðin er fullbúin með vönduðum innrétting-
um og gólfefnum.
* Vönduð AEG tæki, ogg ljós fylgja.
* Suðursvalir, útsýni.
* Innangengt í bílageymslu.
* Vandaður frágangur að utan sem innan.

Móaflöt - einb. - Gbæ.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft ein-
býli með innbyggðum tvöföldum bílskúr, hús
136,5 fm bílskúr 50,4 fm samtals 186,9 fm. Tvö-
faldur bílskúr með sjálfvirkum opnara. Mjög
fallegur garður, frábær staðsetning. Góð eign.
Verð 38 millj. 108488

Móaflöt Gbæ raðh 
Nýkomið í einkasölu skemmtilegt einlyft
endaraðhús m/innbyggðum bílskúr samtals
178 fm. Bílskúr er innréttaður sem hluti af íbúð.
5 svefnherbergi, rúmgóðar stofur arinn ofl.
Eignin þarfnast lagfæringar og endurnýjunar
við að hluta. Nýlegt þak. Ræktaður garður, góð
staðsetning. Verð 31,5 millj.
10895

Hrísmóar - 2ja Garðabæ
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 50 fm íbúð á annari hæð í góðu fjölbýli miðsvæðis í Garðabæ.
fallegar innréttingar og gólfefni. Mjög góð staðsetning. Verð 10,7 millj. 108665

Heimsendi 1 Kópavogi

Nýkomið sérlega gott 14 hesta hús með
haughúsi, samtals 180 fm. Sérgerði, hitatúba.
endabil. Laust strax. Verð 10,3 millj. 107231
Myndir á mbl.is og hraunhamar.is

Goðholt 1 - Kópavogi  

Nýkomið í einkasölu nýtt sérlega gott 8 hesta
hús (endi) með sérgerði ofl. Fullbúið, vélmok-
að. Góð staðsetning. Verð 6,7 millj. 
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• Nýkomnar glæsilegar nýjar íbúðir 
• Um er að ræða 3 og 4ra herb. íbúðir með sérinngangi, 88 fm til 110 fm. 
• Verð á 3ja herb frá 19,8 -20,3 millj.
• Verð á 4ra herb frá 17,8 - 20,7 millj.
• Íbúðirnar afhendast í júni 2005 fullbúnar án gólfefna.
• Vandaðar innréttingar og tæki. S-svalir og útsýni.

• Góð staðsetning í barnvænu hverfi.
• Teikningar á Mbl.is
• Traustir verktakar
• Allar nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.

Daggarvellir 6A fjölb Hf
Aðeins fjórar íbúðir eftir

Nýkomnar í einkasölu glæsilegar efri og neðri hæðir 134,3 fermetrar ásamt stæði í
bílageymslu á frábærum útsýnisstað í austurhlíðum Vatnsendahvarfs. Íbúðirnar
skiptast í samkvæmt teikningu: Anddyri, gang, gestasnyrtingu, hol, eldhús, stofu,
borðstofu, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu.

• Verð 27,5 millj. ATH. Allar efri hæðirnar eru seldar. 
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, þær fyrstu í sept. 2005.
• Vandaðar innréttingar og tæki.
• Sér inngangur, suðursvalir, séreignarflötur neðri hæða. Stæði í bílageymslu.
• Glæsilegt útsýni yfir Elliðavatn, Heiðmörk, að Hengilsvæðinu, Vífilsfelli og Bláfjöllum.
• Upplýsingar og teikningar á mbl.is og á skrifstofu Hraunhamars.

Asparhvarf – Sérhæðir – Vatnsenda 
Aðeins ein ein íbúð eftir

Mávabraut - 4ra Reykja-
nesbæ Vorun að fá í sölu skemmtileg 4ra

herbergja íbúð á annri hæð (fjórar íbúðir í stig-

húsi) eignin skiptist þannig, 3 svefnherbergi,

stofa, eldhús,lítil geymsla innaf eldhúsi, bað-

herbergi, geymsla í kjallara. Verð 9,5 millj 

Rauðhella - Hf - atvh Ný-

komið sérl. gott ca 100 fm atvhúsnæði auk ca

35 fm millilofts. Góð lofthæð og innk.dyr. Sérl.

góð eign. Afhendt strax Verð 9,0 millj. 67512

Stapahraun - Hf. Nýkomið í

einkasölu sérlega gott atvinnuhúsnæði 400 fm.

m/mikilli lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Að

auki er gott bjart milliloft ca. 100 fm. (skrifstofa

ofl.) Sérhæð, góð staðsetning. Verð 38 millj.

68494

Fornubúðir/við fisk-
markaðinn Nýkomið í einkasölu sér-

lega gott vandað nýlegt atvinnuhúsnæði 240 fm

auk efri hæðar ca 140 fm. innkeyrsludyr, góð

lofthæð, frábær staðsetning við fiskmarkaðinn

og smábátahöfninna. Verð 26,8 millj. 107084

Hvaleyrarbraut - Hf. Nýkom-

ið gott 187 fermetra atvinnuhúsnæði m/inn-

keyrsludyrum. Húsnæðið var innréttað fyrir

fiskvinnslu. Fullbúin eign. Góð staðsetning.

Hagstætt verð og kjör. 82972

Bæjarhraun - Hf. til
leigu/söl Nýkomið sérlega gott ca 800

fm atvinnuhúsnæði, sem skiptist þannig, 550 fm

lagerpláss með innkeyrsludyrum og ca 250 fm

verslunar/skrifstofupláss. Afhending n.k. ára-

mót. Frábær staðsetning og gott auglýsinga-

gildi. 107370

Suðurhraun - Gbæ Nýkomið

nýlegt atvinnuhúsnæði á þessum vinsæla stað,

um er að ræða 527 fm þar af steypt milliloft 150

fm, góð lofthæð og innkeyrsludyr. Verð 35 millj. 

Staðarberg 2-4 Hf. Glæsilegt
nýtt 210 fm. vandað húsnæði innréttað undir
tannlæknstofu ofl. Góð staðsetning. Leigu-
samningur til 10 ára getur fylgt 2/3 hluta hús-
næðisins.

Lónsbraut - Hf. Nýkomið í einka-
sölu fullbúið glæsilegt 79 fm atvinnuhúsnæði
auk 25 fm millilofts. Innkeyrsludyr, góð stað-
setning í suður bænum. Verð 8,5 millj. 108567

Kaplahraun - Hf. Nýkomið í
einkasölu, verslunar, skrifstofu- og þjónustu-
húsnæði á tveimur hæðum, samtals ca 500 fm.
Jarðhæð með verslunargluggum og tveimur
innkeyrsludyrum baka til. Flísar á gólfum og
góð lýsing. Á efri hæð er gert ráð fyrir skrif-
stofu- og þjónusturýni (er í dag innréttað sem
nokkur herbergi og eldhús). Hæðin er nýlega
innréttuð (ónotuð). Vandað parket á gólfum og
nýjar hurðar. Hentar vel undir skrifstofur og
margvíslega þjónustu. 38 millj. 

Skútuvogur - Atvh til
leigu/sö Nýkomið í einkasölu glæsilegt
atvinnuhúsnæði, skrifstofu/verslunarhúsnæði
samtals ca. 1000 fm á þessum vinsæla stað.
Eignin er fullinnréttuð á vandaðan máta. Eign í
sérflokki. Möguleiki að selja eignina í þremur
einingum. Verðtilboð. 107659
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ELDRI BORGARAR  

ELDRI BORGARAR - AKRANES Fallegt
ENDARAÐHÚS við Höfða á Akranesi, húsið
er 76,4 fm og bílskúrinn 28 fm, samtals
104,4 fm. Parket á gólfum, laus fljótlega eft-
ir kaupsaming. Væntanlegir kaupendur
verða að verða vera orðnir a.m.k. 60 ára
samkv. þinglýstum skilmálum. Verð 14,0
millj.  3295

EINBÝLI  

KIRKJUVEGUR - GÓÐ STAÐSETNING Fal-
legt 60,8 fm EINBÝLI, hæð og kjallari á mjög
góðum stað í MIÐBÆ Hafnarfjarðar. Hæðin
er 34,1 fm og kjallarinn 26,7 fm. Húsið er
töluvert endurnýjað bæði að utan og innan,
góður pallur. Verð 13,5 millj.  3339

KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI
STÓRGLÆSILEGT 219,7 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum á frábærum ÚTSÝNIS-
STAÐ. Útsýni til austurs yfir Hafnarfjarðar-
höfn, yfir Álftanes til fjalla og allan hringinn
yfir Flóann til Snæfellsjökuls. Marmari og
gegnheilt parket á gólfum. Möguleg 5
svefnherbergi. SÉRSTÆÐ STAÐSETNING.
Verð 41,0 millj.  3084

RAÐ- OG PARHÚS  

VÆTTABORGIR - GLÆSILEGUR ÚTSÝN-
ISSTAÐUR Tvö NÝ OG GLÆSILEG parhús
með innbyggðum bílskúr sem hönnuð eru
af arkitekt bæði að innan og utan. Húsin af-
hendast fullbúin að utan og innan. FYRSTA
FLOKKS innréttingar og hurðir úr Hlyn. FAL-
LEGT PARKET OG STEINFLÍSAR Á GÓLF-
UM. Fallegt útsýni að Esjunni og víðar. Stutt
í alla þjónustu, róleg og staðsetning. Uppl.
hjá Eiríki Svani  2038

STEKKJARHVAMMUR - FALLEGT Vandað
og fallegt 219,6 fm RAÐHÚS á tveimur hæð-
um, ásamt góðu plássi í risi, svo og 23,4 fm
BÍLSKÚR. Möguleg 6 svefnherbergi. Parket
og flísar. Verð 34,8 millj  3422

4RA TIL 7 HERB.  

SUÐURVANGUR Falleg 114,4 fm íbúð á 3.
hæð. Þrjú svefnherbergi. Þvottahús inn af
eldhúsi. Gott útsýni. Verð 16,5 millj.  3363

HÓLABRAUT - FALLEG EIGN Góð 82 fm
4ra herb. íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli. Húsið
er almennt í góðu ástandi að utan og sam-
eign er góð. Íbúðin að innan er töluvert end-
urnýjuð og vel með farin. Sjón er sögu ríkari.
Verð 14,7 millj.  3318

FAGRAKINN - HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR Falleg
101,4 fm. 4ra til 5 herbergja NEÐRI SÉR-
HÆÐ í góðu tvíbýli, ásamt 28 fm. BÍLSKÚR
á rólegum og góðum stað í endabotnlanga.
SÉRINNGANGUR. 4 herbergi. Hús nýlega
málað. Verð 19,4 millj.  2540

3JA HERB.  

SKÓLABRAUT - ENDURNÝJUÐ Falleg og
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ SÉRHÆÐ, 73,2 fm
íbúð á fyrstu hæð í þríbýli. SÉRINNGANG-
UR. FALLEG ÍBÚÐ Í HJARTA MIÐBÆJAR
HAFNARFJARÐAR.

Verð 15,5 millj.  3398

MÓABARÐ - MIKIÐ ENDURNÝJUÐÓsam-
þykkt 78 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í þrí-
býli. Endurnýjaðar innréttingar og tæki,
skápar, rafmagnstafla og fl. FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. Verð 11 millj.  3137

HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGUR Töluvert
endurnýjuð 3ja herb. íbúð. SÉR-INNGANG-
UR. Flísar og parket á gólfum. Rólegt um-
hverfi. Góð ræktuð lóð. GOTT ÚTSÝNI. verð
12,9 millj.  3340

SKELJATANGI - MOSFELLSBÆ Frábær
3ja herb. íbúð á annari hæð í permaform-
húsi, stærð 84 fm. sér inngangur. Góð gólf-
efni, nýlegar flísar og parket á gólfi. Töluvert
endurnýjuð íbúð. Gott leiksvæði fyrir börn.
Verð 17.5 millj.  3282

ÁRSALIR - LYFTUHÚS NÝLEG OG FALLEG
115 fm íbúð á 2. hæð í LYFTUHÚSI ásamt 8
fm geymslu í kjallara og stæði í læstri bíla-
geymslu, samtals 123 fm. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Tvö svefnherbergi, mögu-
leiki á þriðja. SUÐVESTURSVALIR. ALLT
FYRSTA FLOKKS. Blokk sem hefur fengið
viðurkenningu fyrir frágang að utan. FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI. Verð 24.9 millj.  3005

SELJAVEGUR - REYKJAVÍK Góð 41,5 fm
3ja herbergja RISÍBÚÐ í 8 íbúða húsi. Íbúð-
in er stærri að gólffleti, einungis eru mældir
fermetrar þar sem lofthæð fer yfir 1,80. Góð
íbúð sem nýtist vel. Verð 10,2 millj.  2958

AUSTURBERG - REYKJAVÍK Góð 91 fm
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli.
SÉRINNGANGUR. Góð gólfefni. Verð 13,6
millj.  3170

2JA HERB. 

ARNARHRAUN - TALSVERT
ENDURNÝJUÐ
Falleg ENDURNÝJUÐ 47,7 fm  2ja herb.
íbúð.. Ný innrétting í eldhúsi, plast parket og
flísar á góflum.  Svalir úr stofu. Verð 9,7 millj.
3395

ATVINNUHÚSNÆÐI  

LÓNSBRAUT - GOTT HÚS - GOTT BIL NÝ-
LEGT 101 fm (75.6 fm, 25 fm milliloft), at-
vinnuhúsnæði á góðum stað nálægt höfn-
inni í Hafnarfirði. Góð lofthæð, góð inn-
keyrsluhurð. Laust við kaupsaming. NÝ-
LEGT 101 fm (75.6 fm, 25 fm milliloft), at-
vinnuhúsnæði á góðum stað nálægt höfn-
inni í Hafnarfirði. Góð lofthæð, góð inn-
keyrsluhurð. Laust við kaupsaming. Verð
9,9 millj.  3359

KAPLAHRAUN - GLÆSILEGT Nýlega
standsett 497 fm atvinnu- og skrifstofuhús-
næði. Á JARÐHÆÐ: Er 248 fm salur með
tveimur innkeyrsludyrum og tveimur inn-
göngudyrum, snyrting og eldhús, góðir sýn-
ingargluggar og stórt útisvæði. Á EFRI
HÆÐ: Er mjög vandað skrifstofuhúsnæði
með 7 björtum skrifstofum, með gegnheilu
parketi, 2 wc, eldhús og fundarherbergi,
halogen lýsing er á báðum hæðum. HÚSIÐ
ER ALLT NÝLEGA GEGNUM TEKIÐ Á
VANDAÐAN MÁTA. GÓÐ STAÐSETNING. V.
39 m. 1495

ÓSEYRARBRAUT - HAFNARFJÖRÐUR -
GÓÐ OG NÝLEG EIGN. 1460 fm fiskvinnu-
húsnæði á góðum stað við Hafnarfjarðar-
höfn. Húsnæðið skiptist þannig 830 fm
vinnslusal, 490 fm kæligeymsla og 140 fm í
skristofu og starfsmannaaðstöðu. LAUST
VIÐ KAUPSAMNING. Hægt er að yfirtaka
fiskvinnslusaming til þriggja ára um 1000 -
1500 tonn. Fasteignamatið er kr. 86.700.000
og brunabótamatið er kr.13.150.000. Verð
155,0 millj. Uppl. hjá Eiriki sölumanni hjá ÁS
862-3377.  1313

KAPLAHRAUN - FRÁBÆRT VERÐGott 351
fm bil, ásamt 20 fm millilofti. Eignin skiptist
niður í góðan sal, skrifstofu, wc og kaffi-
stofu. Verð 19,0 millj.  1182

Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala - skoðum og verðmetum samdægurs

Opið virka daga kl. 9–18

Hafnarfirði
Fjarðargata 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali, Jónas Hólmgeirsson, Eirikur Svanur Sigfússon, Birna Benediktsdóttir, Melkorka Guðmundsdóttir, Laufey Lind Sigurðardóttir

Fallegt 60,8 fm EINBÝLI, hæð og
kjallari á mjög góðum stað í MIÐBÆ
Hafnarfjarðar. Hæðin er 34,1 fm og
kjallarinn 26,7 fm. Húsið er töluvert
endurnýjað bæði að utan og innan,
góður pallur. Verð 13,5 millj.  3339

KIRKJUVEGUR - GÓÐ STAÐSETNING

Falleg ENDURNÝJUÐ 47,7 fm  2ja
herb. íbúð.. 

Ný innrétting í eldhúsi, plast parket
og flísar á góflum. 

Svalir úr stofu. Verð 9,7 millj. 3395

ARNARHRAUN - TALSVERT ENDURNÝJUÐ 

Falleg 101,4 fm. 4ra til 5 herbergja
NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli,
ásamt 28 fm. BÍLSKÚR á rólegum
og góðum stað í endabotnlanga.
SÉRINNGANGUR. 4 herbergi. Hús
nýlega málað. Verð 19,4 millj.  2540

FAGRAKINN - HÆÐ MEÐ BÍLSKÚR

Falleg og MIKIÐ ENDURNÝJUÐ SÉRHÆÐ,
73,2 fm íbúð á fyrstu hæð í þríbýli. SÉR-
INNGANGUR. FALLEG ÍBÚÐ Í HJARTA
MIÐBÆJAR HAFNARFJARÐAR.

Verð 15,5 millj.  3398

SKÓLABRAUT - ENDURNÝJUÐ

STÓRGLÆSILEGT 219,7 fm EIN-
BÝLI á tveimur hæðum á frábærum
ÚTSÝNISSTAÐ. Útsýni til austurs yfir
Hafnarfjarðarhöfn, yfir Álftanes til
fjalla og allan hringinn yfir Flóann til
Snæfellsjökuls. Marmari og gegn-
heilt parket á gólfum. Möguleg 5
svefnherbergi. SÉRSTÆÐ STAÐ-
SETNING. Verð 41,0 millj.  3084

KLAPPARHOLT - FRÁBÆRT ÚTSÝNI

Fallegt ENDARAÐHÚS við Höfða á Akra-
nesi, húsið er 76,4 fm og bílskúrinn 28 fm,
samtals 104,4 fm. Parket á gólfum, laus
fljótlega eftir kaupsaming. Væntanlegir
kaupendur verða að verða vera orðnir
a.m.k. 60 ára samkv. þinglýstum skilmál-
um. Verð 14,0 millj.  3295

ELDRI BORGARAR - AKRANES

Góð 82 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í
litlu fjölbýli. Húsið er almennt í góðu
ástandi að utan og sameign er góð.
Íbúðin að innan er töluvert endurnýj-
uð og vel með farin. Sjón er sögu rík-
ari. Verð 14,7 millj.  3318 

HÓLABRAUT - FALLEG EIGN

NÝLEG OG FALLEG 115 fm íbúð á 2.
hæð í LYFTUHÚSI ásamt 8 fm
geymslu í kjallara og stæði í læstri
bílageymslu, samt. 123 fm. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Tvö svefn-
herbergi, möguleiki á þriðja. SUÐ-
VESTURSVALIR. ALLT FYRSTA
FLOKKS. Blokkin hefur fengið viður-
kenningu fyrir frágang að utan. FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI. Verð 24.9 millj.  3005

ÁRSALIR - LYFTUHÚS
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HEIÐARBÓL - KEFLAVÍKGóð 2ja herbergja
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli, á góðum stað í
bænum. Baðherbergi allt endurnýjað. Góð
sameign. GÓÐ STAÐSETNING. Verð 6,9
millj.  3426

SUÐURGATA - SIGLUFJÖRÐUR - FRÁ-
BÆRT VERÐGOTT TÆKIFÆRI. Einbýlis-
hús/tvíbýlishús, tilvalið sem sumarhús eða
til heilársnotkunar. Einbýlishús með tveim
sjálfstæðum íbúðum sem hægt er að kaupa
í sitthvoru lagi. Verð 2,0 millj.  3384

VESTURBRAUT - GRINDAVÍKFallegt MIK-
IÐ ENDURNÝJAÐ 138,4 fm EINBÝLI á einni
hæð, ásamt litlu svefnlofti svo og 31,3 fm
garðskála, samtals 169,7 fm. Húsið er stað-
sett á frábærum stað í jaðri byggðar með
frábæru útsýni. Verð 15,5 millj.  3349

ELDRI BORGARAR - AKRANESFallegt
ENDARAÐHÚS við Höfða á Akranesi, húsið
er 76,4 fm og bílskúrinn 28 fm, samtals
104,4 fm. Parket á gólfum, laus fljótlega eft-
ir kaupsaming. Væntanlegir kaupendur
verða að verða vera orðnir a.m.k. 60 ára
samkv. þinglýstum skilmálum. Verð 14,0
millj.  3295

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK - NEÐRI
SÉRHÆÐFalleg 91 fm neðri sérhæð í tvíbýli
ásamt bílskúr 49 fm. SÉRINNGANGUR.
MIIKIÐ ENDURNÝJUÐ EIGN. Verð 9,5 millj.
3356

NORÐURVÖR - GRINDAVÍKFallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 128,7 fm. EINBÝLI, ásamt
ca: 22,3 fm BÍLSKÚR. 5 svefnherbergi. End-
urnýjað er: veggklæðningar, einagrun, raf-
magnslagnir og rafmagnstafla, innréttingar,
gólfefni, innihurðar og fl.  2122

BORGARHRAUN - GRINDAVÍKTVEGGJA
ÍBÚÐA HÚS. Fallegt TALSVERT ENDUR-
NÝJAÐ 307,4 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI, ásamt
24,4 fm BÍLSKÚR, samtals 331,8 fm. Efri

hæðin er 195 fm með 5 svefnherbergjum.
Neðri hæð er 112 fm með 2 svefnherbergj-
um. Verð 25 millj.  3315

VOGAGERÐI - VOGUM Falleg 72 fm 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. END-
URNÝJAÐ baðherbergi. 

Verð 9,7 millj.  2720

URÐARVEGUR - ÍSAFIRÐIFalleg 131 fm
4ra herbergja NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu tví-
býlishúsi. SÉRINNGANGUR. 3 svefnher-
bergi. Saunaklefi. Góð staðsetning. Verð
8,4 millj  3245

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍKBárujárnsk-
lætt timburhús á einni hæð. Húsið er 65 fm
en búið er að fá leyfi fyrir stækkun. Tvö
svefnherbergi. Nýlegt þak, rafmagn, hita-
lögn og rotþró. Verð 5,9 millj.  3234

DALBRAUT - GRINDAVÍKFallegt og vel
viðhaldið 52 fm PARHÚS á góðum stað í
hjarta Grindavíkur. Tvö svefnherbergi.
Gluggar og gler er að mestu nýlegt. Nýleg-
ar rennur og niðurföll. Verð 6,2 millj.  2991

GERÐAVELLIR - GRINDAVÍK - ATVINNU-
OG VERSLUNARHÚSNÆÐIGott talsvert
endurnýjað 150,0 fm atvinnuhúsnæði
(verslunarhúsnæði) á einni hæð á góðum
stað miðsvæðis í bænum. Húsið er nýlega
málað að utan. Flísalagður salur með kerf-
islofti. Frábær staðsetning miðsvæðis. Verð
14,0 millj.  3211

FORNAVÖR - GRINDAVÍKGLÆSILEGT 149
fm EINBÝLI Á EINNI HÆÐ ásamt 54 fm inn-
byggðum BÍLSKÚR, samtals 203 fm. Húsið
skilast fullbúið að utan, steinað og fokhelt
eða lengra komið að innan. Verð 17,0 millj.
3166

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍKEinbýli á
tveimur hæðum, kjallari 65 fm, hæðin 136
fm og bílskúr 28 fm, samtals 229 fm. Tvær
íbúðir í húsinu með sérinngangi. Þrjú svefn-
herb. á efri hæð og tvö á neðri. Verð 15,8
millj.  3162

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍKGóð 136 fm
EFRI SÉRHÆÐ í steni klæddu tvíbýlishúsi
ásamt 28 fm BÍLSKÚR, samtals 164 fm.
SÉRINNGANGUR. Þrjú svefnherbergi. Bað-
herbergi endurnýjað. Verð 12,0 millj. 3189

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK120 fm EIN-
BÝLI á einni hæð ásamt 29 fm BÍLSKÚR,
samtals 149 fm. Þrjú svefnherbergi. Nýlegt
þak. Verð 15,9 millj.  2998

EFSTAHRAUN - GRINDAVÍKFALLEGT OG
VEL VIÐHALDIÐ 201 fm einbýlishús ásamt
63 fm bílskúr, samtals 264 fm. Sólstofa.
Góð verönd með skjólveggjum. Lítil aukaí-
búð í hluta af risi. Sauna. Stórar svalir. Fal-
leg ræktuð lóð. FRÁBÆR EIGN SEM VERT
ER AÐ SKOÐA. Verð 26 millj.  3082

HEIÐARBÓL - KEFLAVÍKVEL SKIPULÖGÐ
50 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
SUÐVESTURSVALIR. Hús og sameign í
góðu ástandi. Falleg og snyrtileg eign sem
vert er að skoða. Verð 6,5 millj.  2992

ÁSABRAUT - GRINDAVÍK - TVÆR ÍBÚÐ-
IRGott 128 fm einbýli á góðum stað í
Grindavík ásamt risi sem er ekki skráð hjá
FMR. Húsið er kjallari, hæð og ris. 2ja herb.
aukaíbúð í kjallara með sérinngangi (hægt
að hafa innangengt). GÓÐ STAÐSETNING.
Verð 11,3 millj.  2718

TÚNGATA - GRINDAVÍK - SÉRHÆÐGóð
talsvert endurnýjuð 124 fm EFRI SÉRHÆÐ,
ásamt 70 fm BÍLSKÚR í góðu klæddu tví-
býli. SÉRINNGANGUR. Fjögur svefnher-
bergi. Verð 12,4 millj.  1610

SUMARHÚS - NÝSMÍÐI

Sumarhús að þínum óskum. 
Er ekki alltaf eitthvað sem ekki er eins og maður vill hafa það. Herbergið óþarflega stórt, lítið bað
og nær ekkert skápapláss. Óþarfa svefnloft, eða þá ekkert einmitt þegar þörf er á því. Þú kemur
með teikningu, eða notar þær teikningar sem uppá er boðið. Hugmyndir eins og hitalögn í gólfi,
vera laus við ofna. Ryksugukerfi og fl. Séstakar hygmyndir með lýsingu. Síma, loftnets og tölvu-
lagnir í öll herbergi. 

ÞETTA ER BARA DÆMI UM ÞAÐ SEM ÞÚ GÆTIR VILJAÐ Í ÞITT HÚS. HAFÐU SAM-
BAND OG VIÐ SKOÐUM MÁLIÐ. FALLEG SUMARHÚS Á HAGSTÆÐU VERÐI. 
VERÐDÆMI: Rúml. 3,0 millj. - 6,8 millj. Fer eftir byggingarstigi. 3401

Töluvert endurnýjuð 3ja herb. íbúð.
SÉR-INNGANGUR. Flísar og parket
á gólfum. Rólegt umhverfi. Góð
ræktuð lóð. GOTT ÚTSÝNI. verð
12,9 millj.  3340

HLÍÐARVEGUR - KÓPAVOGUR

Góð 91 fm 3ja herbergja íbúð á jarð-
hæð í góðu fjölbýli. SÉRINNGANG-
UR. Góð gólfefni. Verð 13,6 millj.
3170

AUSTURBERG - REYKJAVÍK

Góð 41,5 fm 3ja herbergja RISÍBÚÐ
í 8 íbúða húsi. Íbúðin er stærri að
gólffleti, einungis eru mældir fer-
metrar þar sem lofthæð fer yfir 1,80.
Góð íbúð sem nýtist vel. Verð 10,2
millj.  2958

SELJAVEGUR - REYKJAVÍK

Falleg 114,4 fm íbúð á 3. hæð. Þrjú
svefnherbergi. Þvottahús inn af eld-
húsi. Gott útsýni. Verð 17,0 millj.
3363

SUÐURVANGUR

Ósamþykkt 78 fm 3ja herb. íbúð á
jarðhæð í þríbýli. Endurnýjaðar inn-
réttingar og tæki, skápar, raf-
magnstafla og fl. FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. Verð 11 millj.  3137

MÓABARÐ - MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

Góð neðri sérhæð í miðbæ Hafnar-
fjarðar. Íbúðin er 72,6 fm. Tvö svefn-
herbergi. Baðherbergi flísalagt
veggir og gólf.  3371

SKELJATANGI - MOSFELLSBÆ

Vandað og fallegt 219,6 fm RAÐHÚS á tveimur
hæðum, ásamt góðu plássi í risi, svo og 23,4
fm BÍLSKÚR. Möguleg 6 svefnherbergi. Parket
og flísar. Verð 34,8 millj  3422

STEKKJARHVAMMUR - FALLEGT
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Hæðir

Skipasund. Falleg efri hæð i góðu
tvíbýlishúsi. Tvær samlyggjandi stofur. Þrjú
herbergi, tvö rúmgóð en eitt lítið. Viðarfjalir
á gólfum. Geymsluris yfir allri íbúðinni. Sér
þvotthús. Verð 16,8 millj.

4ra til 7 herb.
Vel skipulögð 4ra herb. 95
fm í Hamraborg Rakin íbúð fyrir
þá sem una sér best í miðbæjarumhverfi.
Nóg af góðum bílastæðum í bílakjallara og
miðbæjarlífið allt í göngufæri. Stór stofa og
svalir til suðurs. Rýmið í íbúðinni nýtist mjög
vel. Þrjú svefnherbergi, góð stofa/borð-
stofa. Lagt var í mikinn kostnað við að taka
húsið mjög rækilega í gegn á utan og má
því reikna með að sameignin verði nánast
viðhaldslaus næstu árin. Verð 15.4 millj

Meistaravellir. Vorum að fá í einka-
sölu mjög góða 4ra herbergja endaíbúð á
4. hæð. Björt og falleg stofa með parketi,
stórar suður svalir, útsýni. Nýlegt parket á
holi, herbergisgangi og stofu. Húsið er ný-
lega viðgert og málað, gaflar eru klæddir.
Frábær staðsetning í Vesturbæjum. Verð
18,9 millj.

Þverbrekka. 104 fm íbúð á 2. hæð í
góðu lyftuhúsi. Mikið útsýni er úr íbúðinni
og eru tvennar svalir í íbúðinni. 

3ja herb.

Hraunteigur. Góð 85,3 fm íbúð í kjall-
ara með sérinngangi, lítið niðurgrafin. Búið
er að endurnýja húsið að mjög miklu leiti og
lítur það sérstaklega vel út. Sérgeymsla inn-
an íbúðar. Innangengt í sameiginlegt
þvottahús á hæðinni. Verð 15.4 millj.

Vönduð 3ja herb. 106 fm
með sérinngang við Lauf-
ásvegi. Íbúðin hefur alveg verið endur-
nýjuð og húsið allt tekið í gegn. Vandaður
frágangur. Þvottahús og geymsla innan
íbúðar. Merkt bílastæði fylgir íbúðinni. Verð
22.9 millj 

2ja herb.

Álfhólsvegur ósamþykkt.
Vorum að fá litla en mjög snyrtilega studíó-
íbúð á góðum stað í Kópavogi nálægt
menntaskóla. Stutt í alla þjónustu. Húsið
mjög snyrtilegt og vel við haldið. Sérmerkt
bílastæði. Verð 4,5 millj.

Efstasund. Góð 2ja herbergja íbúð á
annari hæð í þriggja hæða húsi. Sex íbúðir
eru í húsinu og eru tvær á hverri hæð. Íbúð-
in er björt og vel skipulögð. Í kjallara er
sameiginlegt þvottahús og er hver íbúð
með sér tengil. Sérgeymsla í kjallara. Verð.
10.6 millj. 

Vönduð 2ja herb 74 fm með
sérinngang við Laufásvegi.
Íbúðin hefur alveg verið endurnýjuð og
húsið allt tekið í gegn. Vandaður frágangur.
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Merkt
bílastæði fylgir íbúðinni. Verð 17.9 millj.

Í smíðum
Nýbygging - Fannahvarf -
Kópavogi Mjög glæsilegar nýjar íbúð-
ir í 8 íbúða húsi, þar sem sérinngangur er í
allar íbúðir. Húsið er tvær hæðir, og er stað-
sett á frábærum stað, þar sem stutt verður
í leikskóla og skóla. Íbúðunum verður skil-
að fullbúnum án gólfefna. Aðeins 3 íbúðir
eftir. Teikningar og skilalýsing er á
skrifstofu. 

LEIGUFÉLAG ÓSKAR EFTIR

ÁTT ÞÚ 2JA, 3JA EÐA 4RA
HERBERGJA ÍBÚÐ Á HÖF-
UÐBORGARSVÆÐINU.
Okkur hefur verið falið að
leita eftir fjölda íbúða til
kaups, fyrir stórt leigufélag.
Íbúðirnar mega vera hvar
sem er á höfuðborgasvæð-
inu. Staðgreiðsla í boði.
Frekari upplýsingar eru
hjá sölufulltrúum XHÚSS.

tú 15 Álft

16.00
Sveinbjörg B. Sveinbjörnsdóttir, löggiltur fasteignasali og hdl.  •  Guðbjörg G. Sveinbjörnsdóttir, sölufulltrúi.

NAUSTABRYGGJA- 25 FM SUÐURVERÖND. 

Einstakt raðhús á frábærum stað í bryggjuhverfinu. Hér er spurn-
ing um að skoða eignina og heillast af fallegu útsýni, vönduðu húsi
og öðruvísi tilfinningu við að búa í Reykjavík. Vandaðar innrétting-
ar, gólfefni og allur frágangur mjög vandaður. Möguleg uppítaka á
minni eign. Ásett verð kr. 40,6 millj. 

KRISTNIBRAUT

Stórglæsileg 3ja-4ra herbergja útsýnisíbúð á 3ju hæð (efstu) í
eftirsóttri bygginu í Grafarholtinu. Ljóst eikarparket á gólfum,
þvottahús innan íbúðar, góðar svalir úr stofu, góð lofthæð. Bað-
herbergi með baðkari og sturtu. Íbúðin er mjög opin og björt og
hér er stutt á golfvöllinn. Möguleg skipti á minni íbúð kemur til
greina. Ásett verð: 23,9 millj. 

Hamraborg 20A • 200 Kópavogur • www.husalind.is 
Sími 554 4000 • Fax 554 4018 • husalind@husalind.is

Vegna mikillar sölu vantar okkur
allar gerðir eigna á skrá. 
Verðmetum samdægurs. 

Verðmat vegna endurfjármögnunar 
kr. 12.450.- með vsk.

LAUGAVEGUR 

Falleg 63,7 fm 2ja herbergja íbúð ásamt 25 fm suðursvölum í fal-
legu húsi í Miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin er öll nýuppgerð, nýtt raf-
magn, allar lagnir og fl. Sérsmíðuð eldhúsinnrétting, gaseldavél og
háfur. Baðherbergi með fallegum innréttingum og nuddsturtuklefa.
Olíuborið eikarparket á gólfum, hvítlakkaðir gluggapóstar, góð
lofthæð og hér nýtist hver fermeter mjög vel. Verð 16,7 millj. 

MIÐTÚN – ALGERLEGA ENDURNÝJAÐ

Frábært tækifæri til að eignast algerlega endurnýjaða hæð ásamt
risi (ca. 130 fm) nálægt helsta fjármálahverfi borgarinnar. Hér er
stutt í alla þjónustu, miðbæinn, fallegar gönguleiðir meðfram
strandlengju Reykjavíkur og Laugardalinn. Skilalýsing og teikning-
ar á skrifstofu. Möguleiki fyrir kaupanda að velja innréttingar og
gólfefni. Ásett verð 25,6

AKUREYRI – 3JA HERBERGJA ÍBÚÐ 

Hrísalundur. Rúmgóð 86 fm íbúð á 4. hæð. Langtímaleiga.
Laus strax. Leiguverð kr. 75.000.- án rafmagns og hita.
Nánari upplýsingar veitir Sveinbjörg 867 2928.

LAUGARNESVEGUR:

2ja herbergja 63fm íbúð á 1. hæð við Laugarnesveg í
Reykjavík. Laus strax. Leiguverð kr. 60.000.- auk hita og
rafmangs. Langtímaleiga. Nánari upplýsingar veitir Guð-
björg s: 899 5949 

LAUGARVEGUR: 

Skrifstofurými að Laugarvegi 7. Bílastæðahúsið á Hverfis-
götu er beint fyrir aftan húsið. Lyfta. Nánari upplýsingar
veitir Sveinbjörg 867 2928.  

TIL LEIGU
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-Þín sala þinn sparnaður

Ragnar Thorarensen
Löggiltur fasteignasali

Elín D. W. Guðmundsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Halldór Jensson
Sölufulltrúi

Linda Björk Stefánsdóttir
ViðskiptafræðingurBæjarlind 6 • 201 Kópavogur  • Sími: 575 8800 • Fax: 575 8801 • www.nethus.is

Opnunartími: mán-fim 9-17 / föst 9-16

Eftirfarandi dæmi sýna hvað það kostar að selja hjá Nethúsum.
Aðeins 1% söluþóknun frá 10 milljón króna eign

Verð Söluþóknun Gagnaöflun Vsk. Samtals

Dæmi 1    að 10 millj.        100.000 kr.          9.500.00 kr.         26.827.00 kr.         136.327.00 kr.
Dæmi 2    11 millj.               110.000 kr.          9.500.00 kr.         29.277.00 kr.         148.777.00 kr.
Dæmi 3    12 millj.               120.000 kr.          9.500.00 kr.         31.727.00 kr.         161.227.00 kr.
Dæmi 4    13 millj.               130.000 kr.          9.500.00 kr.         34.177.00 kr.         173.677.00 kr.
Dæmi 5    14 millj.               140.000 kr.          9.500.00 kr.         36.627.00 kr.         186.127.00 kr.

Þetta er innifalið í
okkar söluþóknun:

Skoðun
Myndataka
Verðmat
Skráning
Auglýsing á netinu
Aðgangur að gagnvirkri heimasíðu
Kauptilboðsgerð
Samningsgerð
Afsalsgerð
Persónuleg, traust og fagleg þjónusta

Það þarf ekki að vera dýrt...
...að selja fasteign !575 8800575 8800

3ja herbergja

Asparfell - 111 Rvk 

Góð 3ja herb 95,4 fm á 4 hæð í
lyftuhúsi að Asparfelli í Reykjavík.
Björt og vel skipulögð íbúð með
fallegu útsÿni.

12.900.000 kr.

2ja herbergja

Vesturberg - 111 Rvík 

Mjög góð og velumgengin 55 fm
2ja herb íbúð á annari hæð. Dúkur
og flísar á gólfum. Baðherbergi
nÿtekið í gegn á afar smekklegan
hátt. tengi fyrir þvottavél og
þurrkara á baði. Skápur í holi og
herbergi. innifalið í hússjóðsgjöld-
um er þrif og sorphirða. Virkilega
góð eign.

10.900.000 kr.

4ja herbergja

Rjúpufell 111 Rvík 

Góð 4ra herbergja 106,9 fm íbúð á
3. hæð. Íbúðin skiptist í hol, sam-
liggjandi stofu og borðstofu, eld-
hús, baðherbergi og þrjú svefnher-
bergi. Elhúsið er með fallegri hvítri
innréttingu með miklu skápaplássi
, stofan er rúmgóð með parketi á
gólfi. Baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf. Yfirbyggðar svalir, húsið er
klætt að utan. Snyrtileg sameign.

15.900.000 kr.

3ja herbergja

Hrafnshólar 111 Rvík

Góð 3ja herbergja 76,4 fm íbúð á
annari hæð að Hrafnhólum í
Reykjavík.
Íbúðin skiptist í rúmgóða stofu,eld-
hús,tvö herbergi og baðherbergi.
Fallegt útsÿni 

12.900.000 kr.

3ja herbergja

Skúlagata 101 Rvík 

Mjög góð 3ja herbergja 74,5 fm
íbúð. Búið er að endurnÿja íbúðina
á afar smekklegan hátt a.m.k nÿ
eldhúsinnrétting og allt nÿtt á
baði. Gólfefni eru furugólfborð
nema á eldhúsi og baði þer sem
eru flísar. Fallegt útsÿni. Stutt í alla
þjónustu. Falleg eign á eftirsóttum
stað.

15.900.000 kr.

Sumarbústaður

Sumarhús í Grímsnesi 

Stórglæsilegt sumarhús ásamt
gestahúsi á leigulóð á skipulögðu
sumarhúsasvæði úr jörðinni Hall-
kelshólum í Grímsnesi. Sumarhúsið
skiptist í forstofu, borðstofukrók,
eldhús, stofu, svefnherbegi og bað-
herbergi þar sem öll aðstaða er til
fyrirmyndar.

12.600.000 kr.

Sumarbústaður

Rjúpnabraut - 840 Úthlið/Bissk 

Glæsilegur sumarbústaður við Út-
hlíð í Biskupstungum. Bústaðurinn
er um 60 fm og með 3 svefnher-
bergjum. Bústaðurinn er allur hinn
vandaðasti og með stórum palli í
kringum húsið og heitum potti. Á
svæðinu er sundlaug og ÿmis þjón-
usta.

12.300.000 kr.

2ja herbergja

Æsufell - 111 Rvk 

Góð 2ja herb 65 fm íbúð á jarð-
hæð. Parket á stofu, dúkur og flísar
á baðherbergi og teppi á svefnher-
bergi.

9.400.000 kr.

2ja herbergja

Þórðarsveigur - 113 Rvk/bílg.

Falleg 2ja herb íbúð ásamt stæði í
bílgeymslu. Parket og flísar á gólf-
um, Kirsuberjaviður i innréttingum
og hurðum. Suður svalir, fallegt
útsÿni.

14.900.000 kr.

2ja herbergja

Vallarás - 110 Rvík 

Mjög falleg 2ja herb. 56,5 fm íbúð
með miklu útsÿni í sex hæða lyftu-
húsi í Selásnum í Reykjavík. Húsið
er klætt að utan með viðhaldlítili
klæðningu snyrtileg sameign og
gervihnattasjónvarp.
Glæsileg eign með miklu útsÿni á
eftirsóttum stað.

11.500.000 kr.

Grettisgata - 101 Rvík 

Virkilega falleg 2 herb íbúð með sér-
inngangi. Kirsjuberjaparket á gólfum.
Flísar á veggjum og gólfi á baðher-
bergi. Eldhús með borðkrók. Flottar
innihurðir.

9.500.000 kr.

Mjóahlíð - 105 Rvík

Falleg 2ja herbergja 59,1 fm íbúð á
miðhæð í góðu húsi að Mjóuhlíð.
Íbúðin skiptist í stofu, herbergi, eld-
hús,baðherbergi og hol.
Stór geymsla í sameign. Falleg eign á
eftirsóttum stað.

12.900.000 kr.

2ja herbergja2ja herbergja

6NÝTT

Sumarhús á Arnarstapa 

Glæsilegur sumarbústaður Húsið er
55fm auk 15 fm svefnlofts og skilast
fullbúinn að utan með palli. og fok-
heldur að innan.

7.000.000 kr.

Sumarhús Eignir óskast

Seljendur fasteigna
athugið

Vegna mikillar sölu undanfarið
vantar okkur allar gerðir eigna
til sölumeðferðar. Við bjóðum
viðskiptavinum okkar úrvals-

þjónustu gegn aðeins 1%
söluþóknun
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RAÐ- OG PARHÚS

JAKASEL. Ný á skrá. Fallegt og vel skipulagt 201fm
parhús auk 22,8 fm bílskúrs á eftirsóttum stað í Selja-
hverfinu. Eignin skiptist í neðri hæð, hæð í risi og kjallara
með sér inngangi. Þetta er góð eign með mikla mögu-
leika. V. 32,5

3JA HERBERGJA

LAUFÁSVEGUR. Glæsileg 2ja-3ja herb. 73 fm ný-
uppgerð íbúð með sér inngang í hjarta borgarinnar. Flísa-
lagt anddyri. Parketlögð stofa. Ný beyki eldhúsinnrétting
með háf. Þvottaherb. innaf eldhúsi. Baðherbergi flísalagt
í hólf og gólf. Sturtuklefi. Rúmgott parketlagt hjónaherb.
Parketlögð geymsla sem getur nýst sem herbergi. Laus
fljótlega. V. 17,9 m

BERJAVELLIR. HAFNAFIRÐI. Stórglæsileg 3ja
herbergja íbúð í vallarhverfinu í Hafnaf. Eignin skiptist í 2
herbergi, baðherb., þvottahús, stofu og eldhús. Náttúru-
steinn og parket á gólfi. Sérsmíðaðar innréttingar á baði
og í eldhúsi. Sér geymsla í kjallara. V. 17,2 m

2JA HERBERGJA

LAUGAVEGUR. 61 fm íbúð með sér inngang á jarð-

hæð í bakhúsi á Laugaveg til sölu. íbúðin er ný uppgerð,

allar lagnir nýjar, allt rafmagn nýtt, nýir gluggar og gler, ný

eldhúsinnrétting , baðherbergi er með baðkari, nýrri inn-

réttingu og tengi fyrir þvotttavél. V 10,9 m. 

SKÓLATÚN. ÁLFTANES. Mjög góð 2ja herb. íbúð

á efri hæði í litlu fjölbýli. Eignin skiptist í stóra og góða for-

stofu, eldhús með hvítri innréttingu, stofu, svefnherbergi,

baðherbergi og stórt og gott þvottahús sem er inni í íbúð.

Parketi og flísar á gólfum. Gengið út á góðar suður svalir

út frá stofu. V. 13.5 m.

GRETTISGATA. Ný á skrá. Glæsileg 41,7 fm íbúð í

fallegu húsi með sér inngangi. Íbúð er öll ný tekin í gegn.

Nýtt parket er á gólfum, ný eldhúsinnrétting, rafmagn tek-

ið í gegn. Innaf stofu er herbergi með litlum glugga. Þetta

er afar hlýleg og vel skipulögð íbúð. V .8,7 mGóð fyrsta

eign

SUÐURNES

VOGAGERÐI. VOGUM. Mjög gott ca. 180 fm ein-
býlishús ásamt 65 fm bílskúrsrétti. Eignin skiptist í 4
svefnherb., stofu, eldhús, baðherberb., geymslu/þvotta-
hús. Parket og flísar á gólfum. Einnig er ca. 40 fm kjallari.
Eign sem nýtist á skemmtilegan hátt. V. 21,5 m.

FÍFUMÓI. NAJRÐVÍK. Skemmtileg 2ja herbergja
íbúð. Eignin skiptis Í forstofu, baðherb., svefnherb.,
þvottahús, stofu og eldhús. Útgengt út á svalir frá stofu.
Herbergi er rúmgott með ágætis skápaplássi. Góðar inn-
réttingar á baði og í eldhúsi. Sér geymsla í kjallara.
V. 6,9 m

Til sölu 6 nýuppgerðar fullbúnar íbúðir án
gólfefna í hjarta borgarinnar. Allar innrétting-
ar úr eik. Baðherbergi flísalagt. Eignirnar
verða afhentar við kaupsamning. Eignir sem
vert er að skoða nánar.Stærðir: 57,8 fm -
121 fm

Verð:16,9 m.- 34,5 m.

Allar nánari uppl. hjá Eignakaup. 

VATNSTÍGUR. 101 REYKJAVÍK

• Hef kaupanda á íbúð í Grafarvogi eða í Breiðholti á 11-12 milljónir. Anton

• Hef ákveðinn kaupanda á einbýli eða raðhúsi í Ólafsgeisla, Grafarholti. 
Ólafur

• Hef kaupanda á íbúð í Hafnarfirði, íbúðin þarf að vera á 2 hæð og má kosta
allt að 12 milljónum. Anton

• Hef kaupanda á 3-4ja herbergja íbúð í hverfi 101-107-170 má kosta allt að
14 milljónum. Ólafur

• Hef kaupanda á rað/parhúsi í Árbæ, má kosta 28+ milljónir. Ólafur

• Hef kaupanda á 4 herbergja íbúð í Seljahverfi/Mosfellsbæ má kosta allt að
16 m. Anton

• Hef kaupanda á 100-120 fm hæð í hverfi 104, má kosta allt að 18 m. 

Anton

• Hef kaupanda á einbýli með landi í Vogum eða Höfnum. Ólafur

• Hef kaupanda á einbýli- 4-5 herbergja hæð í Hafnarfirði/Grafarvogi. Má 
kosta allt að 17 m. Anton

• Hef kaupanda á 3 herb íbúð í Hfj (Áslandi)-Hef kaupanda á 3 herb íbúð í 
hverfi 101 eða 105 má kosta allt að 17 m. Ólafur

• Hef kaupanda á 3 herb íbúð í Árbæ-Grafarholti-Grafarvogi helst með bíl
skýli eða bílskúr. Anton

• Andri leitar að 4-5 herb íbúð, má kosta allt að 17,5 m. Ólafur-

• Hef kaupanda á 4 herb íbúð í Sala eða Lindarhverfi í Kópavogi, helst með
bílskýli. Ólafur-

• Hef kaupanda á rað/parhúsi eða einbýli í hverfi Hvassaleitisskóla, 103 og 
108. Lágmarksfjöldi svefnherbergja er 4. Ólafur

• Hef kaupanda á íbúð í Árbænum eða þar í kring, má kosta allt að 14 m. 
Ólafur

• Vantar 2ja herb. íbúð í vesturbæ Rvk. Hámarks verð ca 8,0 millj. 

• Vantar 2ja íbúða hús í Breiðholti eða Grafarvogi.

• Vantar raðhús eða parhús. 140-160 fm á einni hæð, fokhelt eða 
lengra komið. Grétar.

• Vantar 2-3ja herb. íbúð í Kópav. fyrir áhveðin kaupanda. Grétar

• Vantar 4 herb. íbúð helst á jarðhæð í Grafarvogi eða Seláshverfi. Grétar.

• Vantar 2ja íbúða hús í Breiðholti eða Grafarvogi. Grétar

• Vantar raðhús eða parhús ca 140-160 fm, helst á einni hæð. 

• Vantar 2-3ja herb. íbúð í Kópavogi fyrir fjársterkan kaupanda. Grétar.

• Vantar 4ra herb. íbúð í Grafarvogi eða Selsáshverfi, helst á jarðhæð. Grétar.

• Vantar 3ja herb. íbúð í Hfj-Gbr eða Kóp. verðhámark 13,5 millj. Kristján

KAUPENDALISTINN

Helgi Hákon
Jónsson 

Viðskiptafræðingur &
lögg.fasteignasali

Grétar J.
Stephensen

sölufulltrúi
861-1639  

Anton Karlsson
sölufulltrúi
868 6452

Mikael Nikulásson
Framkvæmdastjóri

694-5525 

Guðrún Helga
Jakobsdóttir

ritari/skjalavinnsla

Ólafur Sævarsson
sölustjóri
820-0303 

Verðmetum samdæg-

urs án skuldbindinga

um sölu fyrir aðeins kr.

7500 án/vsk.

Endilega hafið sam-

band við sölumenn

Eignakaups. 

FASTEIGNA-
EIGENDUR
ATHUGIÐ!!!

Lýsing: Gengið er inn í flísalagða for-
stofu með skáp og snyrtingu. Í holi er
stór og fallegur hringstigi niður á neðri
hæð. Þrjú herbergi eru á svefnhergis-
gangi, rúmgott barnaherbergi, minna
herbergi og hjónaherbergi þar sem
gengið er út á lóð. Í hjónaherberginu
er stórt baðherbergi með sturtu. Í eld-
húsi er vönduð innrétting með korki á
gólfum. Búr og þvottahús eru inni af
eldhúsi en gengið er út á lóð úr
þvottahúsinu. Stofan er mjög stór með
arin og gengið er úr henni út á stóra
verönd með góðu útsýni.  Á neðri
hæðinni er sjónvarpshol, sána og bað
og stór gluggalaus geymsla. Aukaíbúð
er á jarðhæð og opið er á milli hennar
og aðalíbúðar. Í aukaherbergi eru tvö
svefnherbergi, stofa, baðherbergi og
forstofa. Við enda stofu eru lagnir fyrir
eldhús en innréttingu vantar.
Úti: Einfaldur bílskúr með hita, raf-

magni og vatni. Lóð er stór og falleg
með miklum gróðri, stórri verönd, hita í
gangstétt og bílastæði framan við bíl-
skúr. Lýsing er á lóð framan við húsið.

Annað: Í húsinu er mikil raflögn, kall-
kerfi í herbergjum og gert er ráð fyrir að
hægt sé að setja upp vask í hvert
barnaherbergi í aðalíbúð.

Fermetrar: 388,7 Verð: 48,5 milljónir
Fasteignasala: Ásbyrgi.

Lýsing: Aðalinngangur er á miðhæð
hússins þar sem forstofa er með flísum
á gólfi. Inni af forstofu er gestasnyrting
sem er flísalögð í hólf og gólf með nýju
salerni og glugga. Hol er einnig með
ljósum flísum á gólfi og þaðan liggur
teppalagður stigi upp á efri hæðina og
annar er liggur niður á neðri hæðina.
Eldhúsið er með nýlegri innréttingu og
flísum á gólfi. Björt og stór stofa er með
eikarparketti og er þaðan gengið út á
hellulagðar svalir með góðu útsýni. Efri
hæð er með teppalögðum stigapalli og
sjónvarpsholi. Hjónaherbergi er með
plastparketti og stórum skápum. Geng-
ið er úr hjónaherberginu út á svalir. Þrjú
barnaherbergi eru á hæðinni og tvö
þeirra eru með teppi og skápum en
það þriðja með plastparketti. Baðher-
bergi er flísalagt í hólf og gólf með
baðkari og stórum hlöðnum sturtuklefa.
Á neðri hæðinni er þvottahús, sjón-

varpsstofa, tvö herbergi og baðherbergi
og geymsla. Sérinngangur er á neðri
hæðina og gengið er þaðan út í garð.

Úti: Suðvesturgarður með hellulagðri
verönd.

Annað: Bílastæði fylgir eigninni í lok-
aðri bílageymslu, en það er 29,7 fer-
metrar með þvottaaðstöðu. 

Fermetrar: 227,3 Verð: 34,9 milljónir
Fasteignasala: Draumahús

270 Mosfellsbær: Stór verönd og arinn
Akurholt 13: Vel skipulagt einbýlishús á tveimur hæðum með aukaíbúð.

109 Reykjavík: Tvennar svalir og fallegt útsýni
Flúðasel 85: Raðhús á þremur hæðum með möguleika á aukaíbúð.

Veiðijörð í
Mýrarkvísl
til sölu
Ræktað land er um 30 hektarar.

Ríkiskaup hafa auglýst til sölu
jörðina Skóga 2 í Húsavíkurbæ.
Um er að ræða jörð sem á stendur
gamalt íbúðarhús sem byggt var
1938 og viðbygging sem byggð var
1984, samtals um 160 fermetrar að
stærð. Þá stendur á jörðinni stór
hlaða byggð 1976 og fjárhús með
áburðarkjallara. Ræktað land er
um 30 hektarar en undanþegnir
sölunni eru rúmir 22 hektarar
lands. Veiðihlunnindi fylgja jörð-
inni í svokallaðri Mýrarkvísl, sem
er þverá Laxár í Aðaldal og kemur
í hana rétt ofan Laxamýrar. ■
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Laufengi 4ra herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega 106fm enda
íbúð á 2 hæð með sér inngangi á þessum góða
stað. Flott útsýni, suður svalir, þvottaherb. í íbúð.
Gott hús. Verð 17,5 millj. (4296)

Stóragerði 4ra herb.

Vorum að fá í einkasölu sérlega fallega 101fm
íbúð á 2 hæð auk bílskúrs. Þrjú herbergi og góð
stofa. Hús nýlega tekið í gegn. Verð 20,9 millj.
(4427) 

Snorrabraut 2ja herb.

Vorum að fá í einkasölu algjörlega endurnýjaða
ósamþ. kjallaraíbúð á þessum frábæra stað. Nýj-
ar innréttingar og gólfefni. Möguleiki á að fá
80% af kaupverði lánað til 40 ára, með 5%
vöxtum. Verð 9,5 millj. (4336)

Blönduhlíð, ósamþykkt

Vorum að fá í sölu ósamþykkta stúdíóíbúð á
þessum vinsæla stað. Íbúðin er öll nýstandsett.
Laus til afhendingar strax með öllu innbúi. Verð
4,9 millj.

Karlagata 2ja herb. kjallari

Vorum að fá í einkasölu mjög góða 42fm kjall-
araíbúð á þessum vinsæla stað. Parket á gólfum.
Sér rafm. og hiti. Verð 9,5 millj. (4391)

Bankastræti Hæð

Vorum að fá í sölu hæð með tveimur tveggja
herbergja íbúðum á þessum eftirsótta stað. Sjón
er sögu ríkari. Verð 32 millj. (4349)

Hvassaleiti 2ja herb.

Vorum að fá í einkasölu fallega mikið endurn.
79fm íbúð á jarðhæð. Nýlegt eldhús og flísal.
bað. Útgangur út á sér verönd úr stofu. Parket og
flíast á gólfum. Verð 13,9 millj. (4352)

Blikaás 4ra herb.

Vorum að fá í sölu glæsilega 113 fm 4-ra
herbergja endaíbúð á 2.hæð í klæddu fjölbýli.
Sér inngangur. Tvennar svalir. Parket og flísar eru
á gólfum. Verð 21,9 millj. (4434)

Þorláksgeisli 3ja herb.

Gullfalleg og vel skipulögð þriggja herbergja
íbúð á jarðhæð í litlu fallegu 6 íbúða fjölbýli.
Íbúðinni fylgir sér bílastæði í stórri bílageymslu
sem er í kjallara hússins. Sérgeymsla. Lóð og
sameign verða fullbúin. Góð staðsetning. Íbúðin
er tilbúin til innréttinga. Verð 18,9 mill. (3596)

Laugavegur 3ja herb.

Vorum að fá í sölu gullfallega 62 fm þriggja her-
bergja íbúð á 4.hæð á þessum eftirsótta stað.
Íbúðin getur losnað fljótlega. Frábær fyrstu kaup.
Verð 13,2 millj. 

Sporðagrunnur 3-4ra herb.

Falleg og snyrtileg, 102,5 fm. 3-4ra herb. íbúð á
jarðhæð í tvíbýlishúsi á þessum eftirsótta stað.
Parket og flísar á gólfum. Verð 17,9 mill. (4341)

Espigerði, 3-4ra herb.

Í einkasölu 97,4 fm endaíbúð á 2.hæð í þessu
eftirsótta lyftuhúsi. Íbúðin er barn síns tíma, en
sérlega snyrtileg og vel skipulögð. Geymsla í
kjallara er ekki skráð í stærð íbúðar.Snyrtileg
sameign. V. 19,9millj. (4345) 

Grettisgata 3ja - 4ra herb.

Falleg 89fm. 3ja-4ra herbergja íbúð, frábær stað-
setning. Nýuppgert baðherbergi, tvöföld stofa
þar sem mögulegt er að bæta við þriðja herberg-
inu. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús. V.15
millj.

Barðastaðir 3ja herb. m/bílsk.

Stórglæsileg 3ja herb. 93,3fm. á fyrstu hæð í
vönduðu fjölbýli. Vandaðar innréttimgar og gólf-
efni. Suður svalir. Rúmgóður bílskúr í sér bílskúr-
slengju. V. 20,8 millj. (4415)

Blönduhlíð 3ja herb.

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilega 81 fm 3-ja
herbergja kjallaraíbúð á þessum eftirsótta stað.
Verð 15,3 millj. (4317) V.26,9millj.

Fensalir 3ja herb.

Vorum að fá í sölu glæsilega 3-ja herbergja íbúð
ásamt bílskúr á þessum eftirsótta stað. Parket og
flísar eru á gólfum. Hornbaðkar, suður svalir.
Verð 23,9 millj.

Bjargarstígur 2ja herb.

Vorum að fá í sölu ósamþykkta 2ja herbergja
kjallaraíbúð á þessum eftirsótta stað. Sér inn-
gangur. Áhv.4,0 millj. Verð 5,9 millj. (4270)

Hrafnhólar 2ja herb.

Vorum að fá í sölu fallega 60 fm 2-ja herbergja
íbúð á 2.hæð auk 26 fm bílskúrs. Laus strax.
Verð 13,5 millj. 

www.hofdi.iswww.hofdi.is Sími 533 6050 • 565 8000

Naustabryggja 5 herb.

Vorum að fá í sölu glæsilega 132 fm fimm her-
bergja íbúð á tveimur hæðum. Sér stæði í bíla-
geymslu. Parket og flísar eru á gólfum. Verð 26,9
millj. (4257)

Veghús Penthouse 

Vorum að fá í sölu sérlega fallega og vel skipu-
lagða 188 fm þakíbúð á þessum eftirsótta stað.
Fjögur herbergi, innbyggður bílskúr. Sér þvotta-
hús. glæsilegt baðherbergi. Grill suður svalir.
Verð 28,9 millj. (4359)

Langeyrarvegur einbýli

Vesturbær, loksins! Vel staðsett 220,5fm. einbýl-
ishús(er tvær eignir skv. FMR ,nýr eignaskipt-
samningur). á tveimur hæðum, falleg lóð og frá-
bært útsýni yfir Höfnina og innsiglinguna. Sér-
inngangur á báðar hæðir og miklir möguleikar,
eignin að stórum hluta upprunaleg en í góðu
viðhaldi.Verð: 37,5millj.

Kleifarsel einbýli 

Vorum að fá í einkasölu fallegt og fjölskylduvænt
hús á þessum skjólsæla og góða stað. Stórt bað-
stofuloft og stórar ca. 40fm svalir. Góð herbergi.
Húsið hefur fengið sérlega gott viðhald gegnum
árin. Stutt í skóla og alla þjónustu. Verð 32 millj.
(4347)

Runólfur Gunnlaugsson
lögg. fasteignasali.

Þórey Thorlacius
ritari og skjalagerð

Davíð Davíðsson
sölumaður

Kristín Pétursdóttir
skjalagerð

Jón Örn Kristinsson
sölumaður

Arnhildur R. Árnadóttir
ritari og skjalagerð

Runólfur Gunnlaugsson
Viðsk.fræðingur

lögg. fast.- og skipasali

Ásmundur Skeggjason
sölustjóri

Guðmundur Karlsson
sölumaður.

Lónsbraut Atvh.

Vorum á fá í einkasölu tvö góð atv.bil í góðu ný-
legu húsi. Hvort bil er um 100fm m.millilofti. inn-
ang. á milli. Hægt að kaupa saman eða hvort í
sínu lagi. Tvennar góðar innk. dyr 4x4. Verð 19,5
millj. (4417)

Barónstígur Atv.húsnæði

Vorum að fá í sölu heila rishæð í þessu vand-
aða húsi í miðbænum. Er tveir eignarhluta en
selst sem einn. Var innréttað sem tannlækna-
stofur en er nú nýtt sem íbúðir. Verð 19,5 millj.

Sími 533 6050 • 565 8000 

Básbryggja 3ja herb.

Vorum að fá í sölu stórglæsilega þriggja herbergja “penthouse íbúð” á þessum
vinsæla stað. Parket og flísar eru á gólfum. Hér er hátt til lofts og vítt til veggja.
Verð 19,9 millj. 

Barmahlíð sérhæð

Sérlaga falleg, björt og mikið endurnýjuð, efri sérhæð á þessum vinsæla stað í
hlíðunum, ásamt 36 fm. sérstæðum bílskúr, sem hefur verið innréttaður sem
íbúð. parket og flísar á gólfum. Verð 24,9 mill.(4339)

Seilugrandi 5 herb.

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilega 120 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi.
fjögur svefnherbergi. Parket og flísar eru á gólfum. Glæsilegt eldhús og
baðherbergi. Sér stæði í lokaðri bílageymslu. Verð 24,9 millj.
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Leitum að eftirfarandi 
eignum   

Hóll - á máli sem allir skilja
Þegar þú íhugar að selja, er það eina sem þú þarft að gera að hafa 

samband við okkur hjá Hóli. Við metum eignina, heildarkostnað við sölu 

og út frá því, hve mikið þú leggur í bankann þegar viðskiptin eru 

yfirstaðin. Með því að velja Hól ertu að velja heildarþjónustu og trausta 

ráðgjöf. Við sjáum um vinnuna fyrir þig og útskýrum hlutina eins og þeir 

eru.

Við tölum saman um það sem skiptir máli.

Hóll fasteignasala | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | Skúlagata 17 | 101 Reykjavík | www.holl@holl.is | holl@holl.is | sími: 595 9000 | fax:  595 9001

Beinn sími: 595 9015

Álfheimar - 4ra herb.

Grófarsmári - sérbýli

Kringlan - raðhús

101 Miðbær - 3ja herb.

Selás - 3ja - 4ra herb.

Háaleitisbraut - 3ja herb.

Er þín eign á réttum stað ?

Guðm. Andri, 8 200 215 | 
Davíð, 846 2792 |

Kjalarnes - raðhús

Hlíðar - sérhæð

Kópavogur - sérhæð

101 miðbær - 2ja herb.

Vesturbær - 5 herb.
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SMÁAUGLÝSINGA- 
SÍMINN ER OPINN 
ALLA DAGA KL. 8–22

AFGREIÐSLAN ER
OPIN ALLA VIRKA
DAGA KL. 8–19

AFGREIÐSLAN ER
OPIN UM HELGAR
KL. 9–17

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 15 smaar@frettabladid.is / visir.is

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000

BOSS DVD5000B. DVD, CD, MP3 spilari
með útvarpi. Snúningstakki til að
hækka og lækka, fjarstýring, 4 x 80Wött,
Spilar PAL, NTSC og mynd diska, öll
mynd kerfi, 6 rása RCA útgangur, Bassa-
útgangur, Verð kr 54.900. (Einnig úrval
af skjám í bíla, sjá nánar á
www.aukaraf.is)

Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur

Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

Daihatsu Gran Move, skrd. 04/’99, e.
70.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Nissan Almera Luxury, skrd. 02/’01, e.
95.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 990.000 kr. Tilboð 890.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd. 02/’02,
e. 99.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.190.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Daihatsu Gran Move, skrd. 06/’00, e.
55.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Hyundai Accent, skrd. 08/’99, e.
100.000 km, 1500cc, bensín, beinskipt-
ur. Ásett verð 550.000 kr. Tilboð
399.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Explorer Executive, Skrd. 09/’96,
árgerð 1997, e. 168.000 km. 4000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 1.020.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Daewoo Nubira SX Station, skrd.
11/’98, e. 124.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 560.000 kr. Tilboð
399.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Suzuki Sidekick, skrd. 08/’98, e. 99.000
km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
790.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

MMC Space Star, skrd. 03/’00, e.
113.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 750.000 kr. Tilboð 490.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Opel Corsa, skrd. 06/’99, e. 113.000
km. 1200cc, bensín, beinskiptur. Ásett
verð 550.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

MMC Pajero GLS, skrd. 08/’00, e.
73.000 km, 3500cc, bensín, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.090.000 kr. Tilboð
2.690.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Saab 95, skrd. 09/’99, e. 87.000 km,
2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.890.000 kr. Tilboð 1.550.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Opel Astra station, skrd. 01/’02, e.
71.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.390.000 kr. Tilboð 990.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Escort Van, skrd. 02/’00, e. 90.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
540.000 kr. m/VSK. 100% lán. S. 515
7000.

VW Transporter, skrd. 09/’98, e.
151.000 km, 2400cc, diesel, beinskipt-
ur. Ásett verð 750.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

VW Golf Variant, skrd. 02/’02, e. 36.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.290.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Daihatsu Gran Move skrd. 02/’00 e.
63.000 km , 1600 cc , Beinskiptur. Ásett
verð 770.000 kr. Tilboð 660.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Hyundai Elantra skrd. 12/’99 e.
101.000 km, 1600 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 760.000 kr. Tilboð 550.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane skr. 8/’99 e. 106.000
km, 1600 cc, beinskiptur. Ásett verð
790.000 kr. Tilboð 690.000 kr. 100 %
lán. S. 515 7000.

MMC Pajero GLS, skrd. 05/’00, e.
72.000 km, 3500cc, bensín, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.950.000 kr. Tilboð
2.690.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus Ambiente, skrd. 05/’00, e.
92.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 850.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Ford Fiesta Ambiente, skrd. 11/01, e.
45.000 km, 1250cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. Tilboð 680.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 09/’00, e.
72.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 940.000 kr. Tilboð 790.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus C-Max Trend, skrd. 09/’04,
e. 7.000 km, 1600cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.200.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

Citroen Xsara VTR, skrd. 01/’01, e.
61.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 970.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Nissan Almera, skrd. 06/’00, e. 45.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
740.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Opel Vectra station, skrd. 03/’99, e.
82.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 970.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 05/’00, e.
101.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 890.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Mazda Demio, skrd. 06/’99, e. 131.000
km, 1300cc, beinskiptur. Ásett verð
550.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 06/’03, e.
15.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.540.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Renault Clio, skrd. 08/’98, e. 101.000
km, 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
480.000 kr. Tilboð 380.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Honda CRV, skrd. 07/’98, e. 140.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.150.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Focus H/S station, skrd. 11/’00, e.
80.000 km, beinskiptur. Ásett verð
1.120.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

VW Golf 4-Motion 4x4, skrd. 03/’00, e.
72.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.220.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

» FRÁBÆR SJÓNVARPSDAGSKRÁ ALLA DAGA FÖ
ST

U
D

A
G

U
R

LA
U

G
A

R
D

A
G

U
R

SU
N

N
U

D
A

G
U

R

M
Á

N
U

D
A

G
U

R

ÞR
IÐ

JU
D

A
G

U
R

M
IÐ

VI
K

U
D

A
G

U
R

FI
M

M
TU

D
A

G
U

R



Nissan Almera, skrd. 04/’97, e. 107.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
560.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Daihatsu Sirion 4x4, skrd. 10/’01, e.
65.000 km, 1300cc 16v, sjálfskiptur.
Ásett verð 970.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

MMC Lancer GLXi station, skrd. 08/’97,
e. 131.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 590.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

VW Golf 4Motion station, skrd. 09/’03,
e. 29.000 km, 2000cc, beinskiptur.
Ásett verð 2.070.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

Nissan Terrrano II, skrd. 06/’00, e.
63.000 km, bensín, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Citroen Xsara Picasso, skrd. 11/’01, e.
91.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Daewoo Nubira station, skrd.03/’99, e.
106.000 km, bensín, beinskiptur. Ásett
verð 590.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

VW Passat Basicline, skrd. 05/’99, e.
101.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 970.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Subaru Legacy GL, skrd. 09/’99, e.
118.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.140.000 kr. Tilboð 990.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Chrysler Intrepid, skrd. 01/’94, e.
207.000 km, 3500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 490.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Volvo S60 LPT-Turbo, skrd. 05/’04, e.
15.000 km, 2000cc, sjálfskiptur, m/öllu.
Ásett verð 3.950.000 kr. 100% lán. S.
515 7000.

Citroen Berlingo Multispace, skrd.
04/’01, e. 91.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 960.000 kr. 100%
lán. S. 515 7000.

Ford Focus H/S, skrd. 01/’01, e. 52.000
km, 1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.070.000 kr. 100% lán. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 05/’03, e.
24.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.220.000 kr. 100% lán. S. 515
7000.

Volvo V70 XC “Cross Country”, skrd.
12/’02, e. 64.000 km, 2400cc, diesel,
sjálfskiptur. Ásett verð 3.990.000 kr.
100% lán. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Nýr ‘05 Chrysler 300C 4x4 5,7L Hemi,
340 hö. leður, lúga, viðarinnrétting, “18
álfelgur, hliðarlíknabelgir, bakkskynjari
ofl. Okakr verð: 5.041 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

LMC - Hjólhýsin komin til landsins. Ekki
missa af þeim eru til sýnis hjá Víkurverk.
Nánari upplýsingar gefur Víkurverk
Tangarhöfða 1, sími 567 2357.

Fáum mikið úrval af glæsilegum húsbíl-
um næstu daga. Ekki missa af þeim.
Víkurverk Tangarhöfða 1, sími 567
2357.

Víkurverk
Tangarhöfði 1, 110 Reykjavik

Sími: 567 2357
www.vikurverk.is

Útsala á bílum, þjófavörnum, filmum,
græjum ofl ofl.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Sænskur orkubolti. Saab 93 turbo-04.
2001 ek. 46.000 km, spoilerkit 17” felg-
ur, loftbóludekk, leður, CD, og margt fl.
Verð kr. 1.950.000. S. 894 1022.

Til sölu GMC 6,5 Turbo diesel. Upplýs-
ingar í síma 893 5531.

Nissan Patrol ‘98, til sölu á 1890 þús.
35” breyttur. ek. 142 þús. Uppl. s.
8940648 Gísli

TILBOÐ AÐEINS í DAG -$-$-$ 200.000.-
afslátt. Toyota Yaris 1.0 terra, 5 dyra, 5
gíra 7/2004, ek. 10 þús. km, silfur grár
CD. ásett verð 1250 þús. verð nú 1.050
þús. b.lán 880 þús. aðeins 170 þús. út
og 18 þús. á mán. í 60 mán. Uppl. í
síma 691 4441.

Athugið get útvegað
Allar gerðir af bílum frá Ameríku þar á
meðal Dodge (benz) Sprinter, árgerðir
2005 bæði vörubílum og fólksbílum.
Uppl. í s. 899 3004.

2 ódýrir. Suzuki Swift, verð 90.000 og
MMC Pajero, verð 120.000. Skoðaðir.
Uppl. í s. 893 5531.

Til sölu Pajero Diesel 2.5 ‘91, með bil-
aða vél. Til sölu beint eða skipti á ca.
200 þús. kr. bíl. Einnig Mazda ‘95 4x4
station, með bilaða vél. Selst á 50 þús.
Uppl. í s. 899 3620.

175 þús.
Hyundai Accent árg. ‘96, ssk, ek. 174
þús. sk. ‘06 Uppl. í s. 844 1233.

Til sölu Opel Astra Caravan árg. ‘96.
Verð 170 þús. Uppl. í síma 867 3022.

Til sölu Toyota Corolla 1300 ‘88, sk. ‘05,
með krók, ek. 248 þús. 3 eigendur.
Búið að endurnýja ýmislegt. Verð 80
þús. S. 868 7875 & 894 7741.

Toyota Corolla árg. ‘90, ek. 220 þús.
Verð 90 þús. Uppl. í síma 664 8363.

Suzuki Swift, árg ‘98, 1,3. 5 dyra, raf-
magn í rúðum, airbag og fl. Verð 410
þús., tilboð 250 þús. Uppl. í s. 691
9374.

Toyota Corolla árg. ‘88 sk. út árið, gott
ástand. Verð 65.000. Uppl. í síma 661
3548.

MMC Lancer GLXi ‘98, ek. 134 þ. sumar
& vetrard. á álfelgum, sk. ‘06, ásett verð
547 þ. Stgr. 399 þ. s. 663 4844.

Suzuki Sidekick Sport 1800cc, árg. ‘96,
ek. 153.000 km, sjálfskiptur, 650þús.
Uppl. í s. 895 0288.

VW Polo, ‘97, ek. 105 þús. 3.d. V. 380
þús. Mögul. yfirtaka á láni. S. 697 9774.

VW Polo 1.4 Comfortline 5 dyra, 5 gíra
7/2000, ek. 57 þús. km. Verð 760 þús.
Tilboð 650 þús. ekkert áhvílandi mögu-
leiki á 100% láni af stgr.verði. S. 691
4441.

Til sölu Suzuki Vitara JLX ‘97, 5 gíra,
álfelgur, CD og fl. Gott ástand. Verð 590
þús. stgr. Uppl. í s. 864 4612.

Besta eintak landsins! Honda Civic 1.6
Vti, árg. ‘00, ekinn aðeins 49 þús. km.
Tveir eigendur frá upphafi. Dekurbíll
sem er hlaðinn aukabúnaði. Stgr. 1250
þús. Uppl. í s. 699 1447.

Audi A6 Avant 1.8 T, árg. 7/2000, ek. 74
þ. km. Station, SSK, filmur, álfelgur. Einn
eigandi, þjónustubók lítur út sem nýr.
Verð 2.190.000. Uppl. í síma 898 5202.

Gullfallegur Grand Cherokee Laredo
2004 - Tilboð 2,9m stg. - Sjá 4x4Of-
fRoads.com/grand - 821 3919

Defender árg. 2000 ek. 78 þús. ný 38”,
35” á álfelgjum fylgja ofl ofl. S. 863
9062.

Einn sá flottasti!
VW Touareg V8, árg. 12/03, ek. 13.700
km. Hlaðinn aukabúnaði s.s. loftpúða-
fjöðrun, aksturstölvu, Bi Xenon og fl.
Verð 5.990 þús. Skipti koma til greina.
Uppl. í s. 822 0797.

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Til sölu Nissan Patrol árg ‘98, 33” dekk.
Ekinn 175þ. Vel með farinn lúxus út-
gáfa. Verð 2,2 M.kr áhv. 1 M.kr Uppl.
848 5170.

Terracan 2002, ek. 82 þús., 33” breytt-
ur, beinsk. Verð 2.490 þús. Uppl. í síma
891 8207.

pukinn.com
Thor og dragon bolir frá 1990, peysur
frá 2990. Mikið úrval af DVD kr. 2990.
Opið virka daga til kl. 18.00 laugard. frá
13.00-17.00. Þeir beztu akí thor puk-
inn.com, Grensásvegi 14.

Adria-LMC-TEC og Hobby hjólhýsi til
sölu. Nánari upplýsingar í síma 820
4113.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Nordic ljós fyrir vinnuvélar.
Lýstu upp skammdegið með Nordic
vinnuvélaljósum, innbyggður dempari,
þola mikinn hristing, hitna minna og
lýsa betur. Vélaborg Krókhálsi 5F (geng-
ið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414
8600, Draupnisgötu 1, 603 Akureyri,
sími 464 8600. Skoðið einnig úrvalið á
velaborg.is

SEAT vinnuvélasæti.
Eigum til sæti í jeppa, vörubíla, vinnu-
vélar, dráttarvélar og lyftara. Vélaborg
Krókhálsi 5F Reykjavík(gengið inn frá
Járnhálsi). Sími 414 8600 og Draupnis-
götu 1, Akureyri. Sími 464 8600.

Sómi 800 til sölu
með Volvo Penta 230 hestafla vél, lítið
keyrð, 3 DNG 5000i færavindur og ein
JR. 35 tonn af ufsa (leigukvóti) fylgir
með. Vagn fylgir með. öll tæki, mjög
gott eintak. Skipamiðlunin Bátar og
kvóti s. 568 3330 www.skipasala.com

Vantar línutrekt með lausum botni.
Uppl. í síma 820 1511.

Vatntkassalagerinn-Bíla-
þjónninn

Ódýrir vatnskassar, púst bensíntankar
og almennar viðgerðir. Smiðjuvegur 4a,
S. 567 0660.

Bílhlutir, Drangahrauni 6, S. 555 4940.
Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti í
fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til nið-
urrifs.

Aðalpartasalan s. 565 9700, Kapla-
hrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Hondu, Peugeot, Mazda,
MMC, Opel og fl. Kaupum bíla til niður-
rifs.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Bílapartar og þjónusta. S.
555 3560

Subaru, Nissan, MMC, Toyota, Ford,
Hundai, Suzuki, Daihatsu, Opel, VW,
Kia, Peugeot, Honda. S. 555 3560.
Sendum á flutning.

Partasala Guðmundar Tangarhöfða 2, S.
587 8040. Erum að rífa Mözdu, MMC
og Nissan frá árg. ‘88-’97. Kaupum bíla
til niðurrifs.

Partasalan VTS, s. 421 8090. Toyota,
Nissan, Opel, Audi 100-95, Suzuki,
Lancer. Opið virka daga frá 8-18, laug-
ard. 10-15.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Nýtt!!!!
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen, á mikið af varahlut-
um. Franskir bílapartar ehf. S. 587 8200
& 694 9117.

Bílakjallarinn Stapahrauni 11, s. 565
5310. Sérhæfum okkur í VW, Toyota,
MMC, Suzuki og fl.

Á mikið í Opel, Toy Celica ‘00, Suzuki
Vitara ‘89-’00. VW Golf ‘94 -’98 ofl.
Kaupi bíla. S. 483 1919 & 845 2996.

Alternatorar-startarar
Viðgerðir-sala. Tökum þann gamla uppí.
Vm/Rótor ehf., Helluhr. 4, s. 555 4900.

Jeppapartasala Þórðar, tangarhöfða 2,
S. 587-5058. Sérhæfum okkur með
varahluti í Japanska jeppa og Subaru.

bilapartar.is
Bílapartar v/Rauðavatn, s. 587 7659.
Erum eingöngu með Toyota. Kaupum
Toyota-bíla. Opið virka daga frá 10-18.
www.bilapartar.is

Benz og Musso
Erum að rífa Musso ‘98. M. Benz ‘80-
’98, 190E, 200C, 210, 220CD, 250D,
300TD, 300E 4matick ofl. S. 691 9610.

Til sölu varahlutir í mözdu 626 ‘00. M.a.
boddýhlutir, vél,ssk ofl. S 892 7774.

Bráðvantar framdregara (öxul) og fram-
stuðara á MAN 9-150 árg. ‘92. Uppl. í s.
698 9334, Bjarni.

Túrbínur, varahl. & viðg.þj. Vélaviðg., all-
ar almennar viðgerðir. Sérpöntunarþj.
Varahl. í flestar gerðir bíla og vinnuvéla.
Túrbo ehf. s. 544 2004.

Bílaspr SMS Smiðshöfða 12, sprautun
og réttingar, vel unnið verk snögg. Þjón-
ustu sími Magga er 868 8317.

Kíktu á íslenska uppboðsvefinn. Alls
konar spennandi uppboð í gangi.
www.uppbod.is

Comet háþrýstidælur
Comet háþrýstidælur, margar gerðir,
verð frá kr. 9.950. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk. Sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600. Skoðið einnig úr-
valið á velaborg.is

Nýjar vörur, nýir ilmir. Frábærar gjafir við
öll tilefni. Opið mán.-fös. 10-18 lau. 12-
16. Ljós og Ilmur ehf Bíldshöfði 12. S.
517 2440.

Ný sending. Yfir 60 gerðir af nærfata
settum á aðeins 1990. Yfir 70 gerðir af
brjóstahöldurum á aðeins 1300. Stærð-
ir a,b,c,d,e,f. Nú er ódýrt að vera smart.
Allt Smart laugavegi 46. S. 551 1040.

Til sölu þráðlaust tölvueftirlitsmynda-
vélakerfi. Myndavélar, myndavélareyk-
skynjari, upptökutalva, sígarettupakka-
myndavél. Allt þráðlaust. Kerfið er í
læstum skápum. Tilvalið fyrir verslunar-
eigendur, minni fyrirtæki, húseigendum
og þeir sem þurfa að fylgjast með eign-
um sínum. Uppl. í s. 896 8934. Björn.

Krossgátublaðið Frístund. 1. tbl. 2005
komið á sölustaði. Áskriftarsími 553
8200, heimasíða www.fristund.net

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Skrifstofuhúsgögn til sölu vegna flutn-
ings. Seria-Nett skrifborð, hillur, stólar
og fundarborð með kirsuberjaspón frá
Á. Guðmundssyni. Glæsileg húsgögn á
frábæru verði. Upplýsingar í síma 864
4545 eða 460 5052.

Harry-Potter barnagleraugu
Linsan Aðalstræti. S. 551 5055.

Þvottavélar
Til sölu þvottavélar, 9kg og 5kg, með og
án þurrkara. Sími 847 5545.

Sjónvarpsskápur úr línunni 1 1/2 árs og
sófasett 3-1-1 nýlegt áklæði gott sett.
Sími 557 1535 og 863 7969.

Floorpool gólfþvottavél til sölu, fæst á
góðu verði, lítið notuð. Uppl. í síma 863
8200.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæðsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, S. 694 6161.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Viðurkennd-
ur af Microsoft. 10 ára reynsla. S. 616
9153. Frá kl 8-23.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur,
einnig píanóstillingar. Uppl. í s. 899
8894.

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

STEINULL
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Byggingarkranar. Ný söluskrá á
www.mot.is Heildverslunin Mót ehf.
Sími 544 4490.

www.rum.is frábær opnunartilboð, Am-
erísk rúm frá 29.900 kr. Snorrabraut 56,
s. 551 5200.

Full búð af nýjum vörum. Gott verð. H-
Gallerí Grænatúni 1 kóp. S. 554 5800.

www.pen.is

Verslun

Til bygginga

Tölvur

Sjónvarp

Til sölu

Viðgerðir

AB-VARAHLUTIR
Bílavarahlutir í flestar gerðir Evrópu

og Asíubíla, t.d. boddíhlutir, ljós,
kúplingar, stýrishlutir, bremsuhlutir,
handbremsubarkar, vatnsdælur, öx-

ulliðir og hosur ljóskastarar,
tímareimar, viftureimar, spirnur,

spindilkúlur. Og allir varahlutir fyrir
Toyota. Eingöngu ný vara.

Opið frá 08.00-18.00 mánudaga-
föstudaga. Betri vara, betra

verð. Sími 567 6020. 
Bíldshöfði 18

Varahlutir

Bílaþjónusta

Bátar

Vinnuvélar

Hjólhýsi

Vélsleðar

Mótorhjól

VILTU AÐ FYRIRTÆKIÐ ÞITT FÁI MEIRI ATHYGLI?
Hafið samband í síma 550 5000



100% Verðvernd!!!!
Venus erotic store. Nýjar 6 tíma dvd
myndir á 2.990. Spólur 1990. 3 á 5.000.
Egg frá 990. Venus Freyjugötu 1 sími
552 2525. www.venus6.is. Sendum í
póskröfu um land allt.

Hreinlega - Hreingerningarþjónusta.
Tökum að okkur heimilisþrif, flutninga-
þrif, teppahreinsanir, stigagangar og fyr-
irtæki. Ellý og Co. S. 898 9930.

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif
Bergþóru s. 699 3301.

Orkuboltastelpurnar. Alþrif og hrein-
gerningar. Kvöld- og helgarvinna. S. 663
7366.

Trjáklippingar. Nú er rétti tíminn til trjá-
klippinga. Felli tré og klippi runna.
Jónas Freyr Harðarsson, Garðyrkjufræð-
ingur. S. 697 8588.

Bókhald-skattframtöl-stofnun hlutafé-
laga KJARNI ehf sími 561 1212 GSM
891 7349.

Reikningshald, skattskil, fjármálaþj.,
stofnun félaga. SMCO- S. 861 8349.

Bókhald-Vsk.& launauppgjör-Ársupp-
gjör-Skattframtöl. Ódýr og góð þjón-
usta. Sími 692 6910.

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Búslóðaflutningar og búslóðageymsla.
Stór bíll. Gerum tilboð á flutning út á
land. S. 898 6565. Flutningaþjónusta
Brynjars.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

Allskonar Flutningar. Er með meðalstór-
an sendibíl. 9 rúmmetrar. Flyt hvað sem
er. Fagmennska og öryggi í fyrirrúmi.
Geri föst verðtilboð sé þess óskað.
Uppl. í síma 891 7585.

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múr-
viðg. -húsakl. - öll málningarvinna - há-
þrýstiþv. -þakþéttiefni (500% teygjanl.).

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Glerjun og gluggaviðgerðir
!

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Þarftu að láta skipta um glugga/gler,
leggja/slípa parket/, setja upp innrétt-
ingar/hurðar. Sími 896 9819. Parket og
Smíðar www.parketogsmidar.is

Parketlagnir, nýsmíði, viðhald og breyt-
ingar á stóru sem smáu. Sanngjarnt
verð. Uppl. í síma 693 9711.

Stífluþjónustan ehf
Losum allar stíflur, hreinsum lagnir.
Röramyndavél. Meindýraeyðing. 20. ára
reynsla S. 554 2255 - 896 5800.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Ódýrar tölvuviðgerðir. Kem samdægurs
í heimahús. Kvöld- og helgarþjónusta.
695 2095.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Sími 616
9153. Milli kl 8-23 alla daga vikunnar.

Leysi tölvuvandamálin! Gott verð!
Microsoft viðurk. Hafðu samb. Ríkharð-
ur s. 896 5883.

Uppsetning og viðhald á netkerfum og
tölvum. Þekking og reynsla. T&G S. 696
3436, www.togg.biz

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum. Fljót og góð þjónusta.
Viðgerðir og uppsetning. Sími 693
9221. www.tolvuvaktin.is

Er húðin þurr?
Djúpnæring með hljóðbylgjum. 1/2 klst
kr. 2.900- Greifynjan Hraunbæ 102,
sími 587 9310. opið frá kl 9-20.

Flottar neglur.
Gott verð. Opið 10-18. Tímapantanir í S.
511 1552. Hágreiðslust. Supernova.

Professionails naglastudio. Lyf og
Heilsu Kringlunni. Febrúar tilboð á lit-
uðum french toppum kr 3.950. Sími
568 9970.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í S. 554 5266 & 695 4303.

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tar-
rot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

SPÁSÍMINN 908 5666. Ársspá 2005.
Stjörnuspá, draumráðningar (ást og
peningar), andleg hjálp. Trúnaður.

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir
eru, segja mér um framtíð þína. Einka-
tímar. Erla s. 587 4517.

Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. S. 908
6040. Frá kl. 13 til 01.

Í spásím. 908 6116 er spákonan Sirrý.
Ástir, fjármál, heilsa. Tímap. í s. 823
6393.

Rafengi Hf. Raflagnaþjónusta. Endurnýj-
un og nýlagnir. Vönduð vinnubrögð. S.
663 7789.

Það er óþarfi að hýrast í kuldanum yfir
jólin! Hringdu Steina pípara. Gleðileg
Jól. S. 699 0100 & 567 9929.

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun

Skemmtanir

Spádómar

Snyrting

Tölvuviðgerðir - Vírus-
hreinsanir - Uppfærslur
Start tölvuverslun, Bæjarlind 1,

Kópavogi.
Sími 544-2350, www.start.is

Tölvur

Stífluþjónusta

Steiningarefni
Ýmsar tegundir

Ma. Kvartz, marmari, gabbró, granít
ennfremur steiningarlím.

Mikið litaúrval. Þvoum og blöndum
efnin eftir óskum viðskiptavina.

Flytjum
efnin á byggingarstað.
Sjón er sögu ríkari

Fínpússning sf
Íshellu 2, Hafnarfirði

sími: 553 2500 - 898 3995.

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Kaflaskipti í fjármálum
þínum?

Aðstoðum einstaklinga og minni
fyrirtæki við endurskipulagningu

fjármála og samninga við lögmenn,
banka og aðra kröfuhafa. Einnig
bjóðum við upp á stofnun einka-
hlutafélaga, bókhaldsþjónustu og

skattskil.
Kaflaskipti ehf, Skipholti 5, sími

822 9670 kaflaskipti@rsg.is

Ráðgjöf

Rassavasabókhald hefur
aldrei virkað.

Láttu okkur hjálpa þér að
koma skipulagi á það.

Reikningshald Vsk-uppgjör Laun
Góð þjónusta Sanngjarnt verð

K-bók 896 0794

FAGBÓK ehf.
Bókhaldsstofa.

- Bókhald/Ársreikningar - Skatt-
framtöl fyrir lögaðila/einstaklinga -

Stofnun félaga - Vsk.uppgjör -
Launaútreikning ofl.

Persónuleg þjónusta á góðu
verði. Þverholti 3, 270 Mosfells-

bæ, sími 566 5050. GSM 894
5050, 894 5055.

Bókhald

Garðaþjónusta
Heimili - Fyrirtæki

Trjá og runna klippingar

Heimilisgarðar
Skúli, s. 822 0528.

Garðyrkja

Gerðu það sem þú ert
best(ur) í.

Það gerum við. 14 ára reynsla af
glugga-teppa-bón- og alhreinsun.
Einnig þrif eftir iðnaðarmenn og

flutninga.
88 Hreinsanir. Sími 699-5861.

Hreingerningar

SMÁAUGLÝSINGAR TIL SÖLU
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Opið virka daga 
frá 10-18 og
laugardaga 10-16.

SAMLESNAR AUGLÝSINGAR 

Geisladiskaviðgerðir.
Grensásvídeó.

Vélsleðakerrur, 
Víkurvagnar.

Er afmælið í nánd? Munið
úr, skartgripir, gjafavara.
Jón og Óskar, 
Laugavegi 61

Bækur, blöð, tímarit
Penninn Eymundson,
Hallarmúla.

Kúplingar í bíla
Fálkinn.

Flúrlampar - ljóskastarar
Fálkinn.

Fallegar tækifærisgjafir.
Gallerý List, Skipholti.

Skrifstofuhúsgögn á
tilboði.
Penninn, húsgagnadeild.

Íslensk list til gjafa.
Gallerý List, Skipholti.

Virkni Benecols er
vísindalega staðfest.
Benecol fyrir þá sem vilja
lækka kólesteról.
Mjólkursamsalan.

Dráttarbeisli,
Víkurvagnar.

Harry Potter
barnagleraugu.
Linsan, Aðalstræti.

Höggdeyfar í bíla.
Fálkinn.

Vatnshitablásarar -
rafmagnshitablásarar.
Fálkinn.

Gagnaeyðing í Skútuvogi
13. Sími 568-9095
Gagneyðing.is

Argentína, alltaf
rómantísk.

Glæsilegar útskriftagjafir.
Gallerý List, Skipholti.

Valentínusarkvöldverður á
Argentínu.

Nú er opið alla daga,
allan ársins hring.
Fjölskyldu- og
húsdýragarðurinn.

Úrval málverka og
grafíkmynda.
Gallerý List, Skipholti.

Fallegir leirmunir.
Gallerý List, Skipholti.

Glæsilegt úrval listmuna, 
Gallerý List, Skipholti.

Leirlist í miklu úrvali.
Gallerý List, Skipholti.

Benecol er mjókurdrykkur
sem innheldur plöntu-
stanólester. Dagleg neysla
lækkar kólesteról
Mjólkursamsalan

Brúðargjafir
Gallerý List, Skipholti.

Fallegir Kermanik og
postilínsmunir
Gallerý List, Skipholti.
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Betri heilsa og frábær líðan. Herbalife.
Ásdís, 845 2028.

Missti 10 kg á 12 vk.Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
heilsuval@topdiet.is

ShapeWorks- Lífstíll til kjörþyngdar.
Fanney Úlfljótsd. www.fanney.topdiet.is
- S. 698 7204.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dag-batnandi.topdiet.is s. 557
5446 & 891 8909, Ásta.

Frábær líðan.. Alveg síðan.. Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

HERBALIFE er frábær fæðubót. Frí
heilsuskýrsla á vefnum. Jonna 562
0935 & 896 0935. heilsufrettir.is/jonna

Fit - Pilates
námskeiðin vinsælu með stóru Fit-Bolt-
unum. Alhliða styrktaræfingar sem
þjálfa djúpvöðva líkamans og gefa lang-
ar fallegar línur og flatan kvið. Uppl. í s.
896 2300 og á www.einka.is

Alkamin
Loksins á Íslandi. Alkamin Coral kalsí-
um Heilsuefni hafsins. Gigt, Exem, Sí-
þreyta, Beinþynning, Úthaldsleysi, Of-
næmi og veikt ónæmiskerfi líkamans?
Kynnið ykkur efnin og reynslusögurnar
á: www.simnet.is/heilsukorall S. 568
2049 & 659 2049.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Ég;-12 kg/ 8 vikur. Þú;??? Allt er hægt
með Herbalife!! Sigurborg, s. 865 8607.

Hafsiglingarnámskeið. (Yachtmaster
Offshore) og úthafsiglingarnámskeið
(Yachtmaster Ocean). 17 febrúar til 28
apríl. Kennsla bara fimmtud. Frá kl. 19
til 23.S. 898 0599 & 588 3092. sigl-
ing@mmedia.is. www.siglingaskol-
inn.net. Siglingaskólinn.

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Ökukennsla og akstursmat. Kenni á
Opel Vectra. Sími 898-2833, Marteinn
Guðmundsson.

Sófalist
Fallegar yfirbreiðslur yfir sófa og stóla.
Opnunartími, mánudaga til fimmtu-
daga 12-18:30 og laugardaga 11-15.
www.sofalist.is Síðumúli 20 2. hæð s.
553 0444.

Ertu að leita að ekta amer-
isku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Boxerrúm 120x200 m/bogafótum,
náttborðum, gafli, púðum og teppi.
Verð 35.000. S. 690 1796.

Til sölu stofuskápar (4 einingar), upp-
lýsingar í síma 555-1877/899-8807

Antik sófasett (3+1+1) og Lysberg &
Hansen sófaborð frá ca. 1920 til sölu á
160.000 kr. Einnig hornskápur með
gleri á 80.000 kr. Uppl. í s. 566 8824 &
895 8433.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

20% afsl. af kattavörum.DÝRABÆR
Hlíðasmára 9 Kóp.op. má-fös 13-18
laug. 11-15 s.553-3062

Til sölu yndislegir amerískir Cocker
Spaniel hvolpar án ættbókar. Verð 110
þús. Tilbúnir til afhendingar. Uppl. í s.
894 0255.

30% Vetrarafsláttur !
Allar gæludýravörur með 30% afsl. Full
búð af nýjum vörum. Opið alla daga.
Tokyo, Hjallahrauni 4. Hfj., s. 565 8444.

Kattasýning Kynjakatta verður 12. og
13. mars. Síðasti skráningardagur er 14.
febrúar. Upplýsingar á www.kynjakett-
ir.is

Til sölu fallegir Chihuahua hvolpar með
ættb. frá Ísh. Bólus. og örm. S. 897
6419.

Spennandi stang- og skotveiðiferðir til
Suður-Grænlands í júlí og ágúst. Ferða-
skrifstofa Guðmundar Jónassonar S.:
511 1515

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ferðalög

Dýrahald

Fatnaður

Antík

Húsgögn

Ökukennsla

Námskeið

Snyrting

Fæðubótarefni

Líkamsrækt

Heilsuvörur

Nú
er það svart

Fréttablaðið vill beina þeim tilmælum 
til lesenda að auðvelda blaðberum okkar 

að bera út blaðið. 

Vinsamlegast mokið frá útidyrahurðum 
og hafið kveikt á útiljósum.



Hestaklippur
Hestamenn nú er rétti tíminn til að raka
undan faxi. Eigum hágæða LISTER raf-
magnsklippur með hleðslurafhlöðu og
220 voltra. Vélaborg Krókhálsi 5F
(gengið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík,
sími 414 8600, Draupnisgötu 1, 603
Akureyri, sími 464 860

Í hesthúsið !
Drenmotturnar í hesthúsið komnar aft-
ur, stærð: 75cm x 100cm x 5,5cm. Verð:
kr. 5.980. Vélaborg Krókhálsi 5F (geng-
ið inn frá Járnhálsi) 110 Reykjavík, sími
414 8600, Draupnisgötu 1, 603 Akur-
eyri, sími 464 8600

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á á www.leigu-
listinn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

Sumarhús á Spáni. Höfum úrval af góð-
um íbúðum til leigu/sölu á Alicante
svæðinu. Uppl. s. 5671596-6947196
e.mail.gumsig@terra.es

Verkfræðingur óskar eftir 2-3ja her-
bergja íbúð miðsvæðis í Rvík. Öruggar
greiðslur. Vinsamlega hafið samband í
síma 692 3230.

Vil kaupa Sumarbústað í Grímsnesi.
Uppl. í s. 822 6894. Anna.

Til leigu frá 1/5 góðar skrifstofur m.
tölvulögnum/ljósleiðara. Uppl. í s. 899
4670.

Atvinnueign.is Þarftu að leigja eða taka á
leigu atvinnuhúsnæði? Skráðu þig þá á
leigulista Atvinnueignar þér að kostnaðar
lausu. www.atvinnueign.is s:568-6600

Atvinnuhúsnæði til leigu. Hólmaslóð:
Nýstandsett 205 fm. Fyrir verslun eða
þjónustu. Rafdrifin innkeyrsluhurð á
lager. Verslunargluggi út að götu. Einnig
35 og 75 fm skrifstofur/vinnustofur á 2.
Hæð. Við sund: 120 fm á jarðhæð með
innkeyrsludyrum og 45 fm vinnustofa á
2. hæð. Sími 894 1022 og 553 9820

Við sund ca 90 fm verslunar/þjónustu-
húsnæði einnig 120 fm lagerhúsnæði
með innkeyrsludyrum. Sími 894 1022.

Skrifstofuherbergi til leigu í Ármúlan-
um. Góð aðstaða, hagstæð kjör. Þór s.
899 3760.

Gistiheimili Halldoru Hvidovre/Köben
Ódýr og góð gisting www.gistiheimil-
id.dk 0045-24609552

Vegna aukinna verkefna
Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Áhugasamir hafi
samband við Gunnhildi Stefánsdóttur
hjá Kynningu ehf. í síma 586 9000 eða
í gsm 867 5723.

Góðir tekjumöguleikar Lærðu allt um
neglur, gervineglur, skraut, lökkun ofl.
Íslandsmeistarar kenna. Naglasnyrti-
skóli Kolbrúnar. Sími. 565 3760 & 892
9660

Svarti svanurinn óskar eftir starfsfólki til
afgreiðslustarfa í fulla dagvinnu, einnig
á kvöld og helgarvaktir. Uppl. á staðn-
um milli 09-16 virka daga, Svarti svan-
urinn, Laugavegi 118.

Óskum eftir að ráða röskan starfskraft
til afgreiðslustarfa frá 13-19, einnig
vantar fólk í helgarvinnu. Upplýsingar á
staðnum eða í síma 568 1120 & 698
7646. Bakaríið Austurveri.

Sportbarinn Ölver og Wembley. Lausar
stöður vaktstjóra fullt starf og einnig að-
stöður á bar virka daga og helgar. Uppl.
virka daga í s. 533 6220. Magnús.

Selfoss. starfsmann vantar í kvöldræst-
ingar. Upplýsingar í síma 863 0080 eða
á rh@rh.is

Starfsfólk óskast í helgarafleysingar í
kvöld ræstingu. Upplýsingar í síma. 863
0080 eða rh@rh.is

Sölumenn Sölumenn
Sölumenn vantar í dagvinnu eða auka-
vinnu. Klikkuð sala og góð laun. Áhuga-
samir sendið sms skilaboð með nafni
og símanúmer í síma 820 7222.

Hagkaup Smáralind
Óskar eftir að ráða starfsfólk í matvöru-
deild, um er að ræða heilsdagsstörf í
þurrvöru, svæðisstjóra áfyllingar og
hlutastarf í áfyllingu með vinnutíma kl
8-14. Áhugasömum er bent á að hafa
samband við Margréti sölustjóra mat-
vöru í síma 530-1000, auk þess sem
hægt er að sækja um á www.hag-
kaup.is

Snyrtifræðingur með meistararéttindi
óskast. Áhugasamir hafið samband í
síma 8691078 eða sendið póst á
buni@toppnet.is

B.T. Verktakar ehf
Óskum eftir verkamönnum í vinnu við
hellulagnir strax. Upplýsingar í símum
898 4202 Baldur & 897 4583 Tóti.

Bíó-Grill laugarásvegi 1. Óskum eftir að
ráða starfskraft í hlutastarf. Uppl. og
umsóknir á staðnum.

Veitingahús við Laugaveg óskar eftir
vönum barþjónum og dyravörðum.
Uppl. í síma 561 3020.

Háseti óskast á línubát sem rær frá höf-
uðborgarsvæðinu í dagróðrum. Einnig
óskast beitningarmenn a sama stað.
Upplýsingar í síma 895 9115.

Argentína alltaf rómantísk.
Barónstíg 11a.

Argentína, staður
elskenda.

Barónstíg 11a.

Makaleit.is
Fagleg leit. Tryggir árangur. Frí innskrán-
ing.

Paris Hilton
Pamela Anderson og

Tommy Lee.
Loksins á DVD.

DVD og VHS á 1.990 kr.
www.grensasvideo.is

Grensásvegi 24. Póstkröfusími
568 6635. Opið kl. 14.00 - 23.30.

Einkamál

Tilkynningar

Atvinna óskast

Bakstur/Afgreiðsla.
Bakarmeistarinn Suðurveri óskar
eftir starsfmanni í verslun okkar.
Starfssvið: umsjón með bakstri í

verslun auk afgreiðslustarfa. vinnu-
tími frá 05-12 auk önnur hver helgi.

viðkomandi þarf að vera á bíl.
Upplýsingar í síma 897 5470 og

á www.bakarameistarinn.is

Tekju- og árangursetning !
25% - 50% sölulaun.

“ Frjáls vinnutími “

Vantar þig vinnu?
Eða langar þig að drýgja tekjurnar?

Okkur vantar söluráðgjafa. Góð
laun og góður félagsskapur og
nóga að gera fyrir þá sem vilja.

Hafðu samband og fáðu nánari
upplýsingar Íris Rún sjálfstæður
söluráðgjafi og hópstjóri Volare.
Sími 659 4145 e-mail arnarf@bi-

frost.is

Atvinna - kvöldsölustarf !
Mán - fös kl. 17:00 - 22:00

Góð laun + bónus og góð aðstaða.
Getur hentað 18 ára - 70 ára +

Nánari upplýsingar: bm@bm.is
Sími 822 5052.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Gisting

Atvinnuhúsnæði

Sumarbústaðir

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Hestamennska

SMÁAUGLÝSINGAR

TYLKYNNING

FUNDIR

Félagsfundur Framsóknarfélags Reykjavíkurkjör-
dæmis norður verður haldinn fimmtudaginn 
17.febrúar næstkomandi kl. 19.00 í húsakynnum
Framsóknarflokksins að Hverfisgötu 33 – 3 hæð. 

Dagskrá fundarins:
1. Kosning fulltrúa félagsins á flokksþing 

sem haldið verður 25-27. febrúar 2005. 
2. Málefnavinna fyrir flokksþingið. 
3. Almenn umræða um stjórnmálaástandið
Önnur mál. 

Heiðurgestir fundarins verða Halldór Ásgímsson 
formaður Framsóknarflokksins og forsætisráðherra,
Árni Magnússon félagsmálaráðherra. 

Félagsmenn sem óska eftir setu á flokksþinginu 
eru beðnir um að hafa samband við formann FRN
Gest Kr. Gestsson í síma 8588171 fyrir kl.17:00 á
þriðjudaginn 15.02 næstkomandi. 
Sjá auglýsingu á vefsíðu framsóknarfélaganna í
Reykjavík www.hrifla.is

Stjórn FRN.

Félagsfundur 
FRN 
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Á FÖSTUDÖGUM
�Auglýsingasíminn er 550 5000
�auglysingar@frettabladid.isÁ F0STUDÖGUM

�Auglýsingasíminn
�er 550 5000
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Grafarvogskirkja er í Grafarvogsprestakalli í
Reykjavíkurprófastsdæmi eystra. Samkeppni
var um hönnun kirkjunnar og hlutskarpastir
urðu arkitektarnir Finnur Björgvinsson og
Hilmar Þór Björnsson. Kirkjan var vígð við
hátíðlega athöfn 18. júní árið 2000. Stór
steindur gluggi eftir Leif Breiðfjörð prýðir
kirkjuna. Þessi forkunnarfagri gluggi var gjöf
íslensku ríkisstjórnarinnar til æsku landsins í
tilefni kristnitökunnar. Í kirkjunni var tekinn
upp sá forni siður að koma skírnarfontinum
fyrir á leið barnsins til samfélags kristinna
manna, á miðju kirkjugólfinu. Þar er rúmt
um hann og aðstandendur safnast þar sam-
an við athöfnina. Að henni lokinni er haldið
með barnið að altarinu, söfnuði kristinna
manna. Sóknarprestur Grafarvogskirkju er
séra Vigfús Þór Árnason.

Útlán
Íbúðalána-
sjóðs aukast
Heildarútlán Íbúðalánasjóðs í ný-
liðnum janúarmánuði voru 14%
hærri en í janúarmánuði í fyrra.
Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu
4,45 milljörðum í janúar 2005, en á
sama tíma í fyrra námu útlán í hús-
bréfakerfinu, ásamt viðbótarlánum
og leiguíbúðalánum, alls um 3,9
milljörðum. Þetta ætti kannski ekki
að koma á óvart því fasteignavið-
skipti virðast hafa verið með meira
móti um liðin jól og áramót en oft
hefur verið á sama tíma árs. Þá má
vænta að nýlegar breytingar sem
gerðar hafa verið á útlánahá-
mörkum og samstarf Íbúðalánasjóð
við sparisjóðina, með íbúðalán.is,
hafi skilað árangri. 

Á sama tíma virðist sem mesti
kúfurinn í uppgreiðslum viðskipta-
vina Íbúðalánasjóðs á eldri lánum
sjóðsins sé liðinn hjá, en uppgreiðsl-
ur viðskiptavina Íbúðalánasjóðs
hafa minnkað verulega fyrstu vikur
ársins 2005. Ein ástæða þessa kann
að vera sú nýjung í þjónustu Íbúða-
lánasjóðs að veita viðskiptavinum
veðleyfi fyrir lánum fram fyrir
eldri lán sjóðsins. Eins og fram 
hefur komið eru skilyrðin meðal
annars þau að samanlögð fjárhæð
hins nýja láns og eldra láns Íbúða-
lánasjóðs fari ekki yfir gildandi há-
mark lána sjóðsins hverju sinni, nú
14,9 milljónir króna, og ekki fram
úr 90% af matsverði íbúðar. Þá 
getur fjárhæðin ekki farið yfir gild-
andi brunabótamat íbúðar.

Íbúðalánasjóður hefur enn ekki
farið í útboð á íbúðabréfum árið
2005, en sem kunnugt er ráðast út-
lánavextir sjóðsins meðal annars af
niðurstöðu slíkra útboða. Áætlun
Íbúðalánasjóðs gerir ráð fyrir því
að 10 milljarðar verði boðnir út á
fyrsta ársfjórðungi. 

Íbúðalánasjóður hefur kynnt
aukaútdrátt húsbréfa í pappírs-
flokkum, í febrúar að fjárhæð 9,2
milljarðar og að fjárhæð 400 millj-
ónir í mars 2005. Einnig að upp-
greiðsluheimild Íbúðalánasjóðs er
þann 1. febrúar 2005 um 7,9 millj-
arðar, þar af eru um 5,7 milljarðar í
pappírsflokkum og 2,2 milljarðar í
rafrænum flokkum. Þá hefur
Íbúðalánasjóður ákveðið að nýta
sér uppgreiðsluheimild að verð-
mæti um 3,8 milljarðar í þeim
pappírshúsbréfaflokkum sem eru á
gjalddaga þann 15. apríl 2005. Við
útdráttinn var farin sú leið að draga
út húsbréf, flokk á móti flokki, á
þann veg að dregin eru út húsbréf
sem svara beint til uppgreiðslna
fasteignaveðbréfa sem skiptanleg
voru fyrir húsbréf úr viðkomandi
húsbréfaflokki. Því er samræmi
milli uppgreiðslna og útdráttar.
Gert er ráð fyrir að aukaútdráttum
verði áfram beitt til að jafna sjóðs-
streymi Íbúðalánasjóðs vegna upp-
greiðslna á þennan hátt.

Höfundur er sviðsstjóri þróunar- og almanna-
tengslasviðs Íbúðalánasjóðs

GÓLFEFNIN FÆRÐU
HJÁ OKKUR

GÓLFEFNIN FÆRÐU
HJÁ OKKUR

BALTIC WOOD
parket

BALTIC WOOD
parket

Teppi á stigaganga - í miklu úrvali.
Komum og gerum verðtilboð.

Filtteppi - margir litir.
Verð frá kr. 295,- m2

GEGNHEILAR 
FLÍSAR

Verðdæmi:
30 x 30 kr. 1.450,- m2,

fyrsti flokkur

t.d. 
á bílskúrinn

RakavRakavarariðið
FFasaðasað
Þykkt: 8 mmÞykkt: 8 mm
KKynningarynningarvverð: krerð: kr. 2.125,- m. 2.125,- m 22

Smellt plastparket 
með viðaráferð

Smellt plastparket 
með viðaráferð

VVerðdæmi:erðdæmi:
Hlynur ComforHlynur Comfort 14 mm t 14 mm 

TTilboð krilboð kr. 2.990,- m. 2.990,- m 22

flísar fyrir vandlátaflísar fyrir vandláta

Grafarvogskirkja

HALLUR MAGNÚSSON
HÚSIN Í BÆNUM

SELDAR EIGNIR Á AKUREYRI*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Ríkisstjórnin er nú að selja rót-
gróið einokunarfyrirtæki, Símann.
Þetta er öflugt félag sem staðið
hefur af sér samkeppni á flestum
sviðum. Lykillinn að því að standa
af sér samkeppni felst í því að
ráða grunnnetinu. Sá sem ræður
yfir grunnnetinu getur beitt sam-
keppnisaðila margvíslegum við-
skiptahindrunum. Síminn hefur
óhikað beitt þeim viðskiptahindr-
unum sem yfirráð grunnnetsins
bjóða upp á. Þetta hefur Póst- og
fjarskiptastofnun staðfest. 

Og hvernig virka þessar við-
skiptahindranir? Búum til lítið
dæmi. Fjarskiptafélagið X hringir
í sinn viðskiptastjóra hjá Síman-
um og óskar eftir að kaupa öflugt
samband á Stöðvarfirði til að

dreifa þar innanbæjar. Nú líða
þrír mánuðir og Síminn svarar
ekki. Aftur er hringt og erindið í-
trekað. Kurteislega er beðist af-
sökunar á þessum drætti á málinu,
það hafi eitthvað farið úrskeiðis.
Starfsmaður Símans lofar að 
málið verði afgreitt hið fyrsta.
Enn líða tveir mánuðir. Hringt er
og spurt hvað þessu líði eiginlega.
Þau bara skilja þetta ekki. Nú er
svari lofað frá Símanum í lok vik-
unnar. Mánuður líður. Enn er
hringt í Símann og nú er svari 
lofað á eftir. Tölvupóstur berst.
Kostnaður á mánuði 467.000 án
vsk. Stofngjald ríflega ein milljón.
Bíddu! Þetta er einhver vitleysa.
Ég er að tala um Stöðvarfjörð á 
Íslandi?Þau lofa að skoða þetta 

aðeins betur. Þetta er rétt hjá þér.
Þetta er eitthvað skrítið. Hefurðu
talað við heildsölu Símans? Nei, á
ég að gera það? Já.

Talað við heildsöluna. Næst í þá
daginn eftir. Nei, þetta er ekki á
okkar könnu, þetta er ekki heild-
söluvara, er svarið.

Aftur á byrjunarreit eftir ríf-
lega sex mánaða bið. Hringt í 
Símann. Er hún við þarna sem ég
talaði við um daginn? Nei, hún er
komin í aðra deild. Þú verður að
tala við nýja viðskiptastjórann.
Ha? Það er sá fimmti á tæpu ári.
Já, þú verður að tala við hann. 

Erindið er því næst borið upp
við nýja viðskiptastjórann. Það
tekur hálfan mánuð að fá svar.
Niðurstaðan. Verð á mánuði er

langt yfir því sem vænlegt getur
talist fyrir utan vsk. Spurt er; 
getið þið gefið afslátt til Stöðvar-
fjarðar, þar sem þetta er eina 
leiðin þeirra. Nú stendur ekki á
svari. Nei! Þvílíkt kjaftæði, hugsa
ég, en það má ekki styggja
skrímslið. Hef gert það og fékk að
kenna á því.

Síminn hefur möguleika á að
beita viðskiptahindrunum og 
hefur gert það og mun gera það.
Verði grunnnetið selt með Símanum
er verið að selja hindranir, við-
skiptahindranir. Það mun ekki verða
friður á fjarskiptamarkaði verði
grunnnetið selt með þessum hætti. 

Höfundur er fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri fjarskiptafyrirtæk-
isins eMax ehf.
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Man ekki þessa tíma
Guðmundur [Magnússon] mælir [í grein á
Vísi] með hæfilegum skammti af „málótta“
til mótvægis [við kjaftaganginn í þjóðfélag-
inu]. Á sömu mið reri Davíð Logi Sigurðs-
son í viðhorfsgrein sem hann skrifaði í
Morgunblaðið um daginn. Davíð telur að
umræðan sé orðin „róttækari“ en áður. 
Í þessu birtist greinilega fortíðarþrá –
söknuður eftir umræðunni eins og hún var
áður fyrr. Líkt og þá hafi hún verið rólegri,
dýpri og málefnalegri. Ég verð að segja að
ég man ekki þá tíma. Ég held að fleiri og
breiðari sjónarmið eigi aðgang að fjölmiðl-
unum nú en áður – fleira og fjölbreyttara
fólk. Mikið af „álitsgjöfunum“ sem hafa
birst í Silfri Egils síðustu sex árin sáust
aldrei tala um þjóðmál í ljósvakamiðlum
hér áður – þar voru stjórnmálamenn og
hagsmunaaðilar allsráðandi. Umræðan
hefur orðið til muna frjálslegri og það er
betur fylgst með ráðamönnum – þeir fá
kröftugra aðhald.
Egill Helgason á visir.is

Halldór og Hannes Hólmsteinn
Þessar hugmyndir [Halldórs Ásgrímssonar
forsætisráðherra sem fram komu í ræðu 
á Viðskiptaþingi Verslunarráðsins] eru
reyndar ekki nýjar af nálinni og má sem
dæmi nefna ritið „Hvernig verður Ísland
ríkasta land í heimi?“ sem prófessor 
Hannes Gissurarson sendi frá sér fyrir fá-
einum árum. Þar er sú framtíðarsýn reifuð
að með því að gera Ísland að skattapara-
dís gætu umsvif alþjóðlegra fyrirtækja sem
nýta vildu sér slíkt umhverfi hérlendis 
skilað þjóðarbúinu nægum tekjum til að
gera Ísland að ríkasta landi í heimi. Verður
ekki annað séð en að formaður Framsókn-
arflokksins spili stef við músík Hannesar í
áður nefndri ræðu. 
Haukur Logi Karlsson á timinn.is

Borga meira í 
Kópavogi
Hafsteinn Karlsson bæjarfulltrúi í Kópa-
vogi skrifar:

Eldri hjón sem búa í 150 fermetra íbúð í
tvíbýli í Kópavogi sem er með fasteigna-
mat upp á tæplega 16 milljónir borga
miklu hærri gjöld af fasteign sinni í Kópa-
vogi en fólk í sambærilegri stöðu í Reykja-
vík. Ef sameiginlegar árstekjur þeirra eru
undir 2,1 milljón borga þau 83 þús. kr. í
fasteignagjöld í Kópavogi en 32 þús. í
Reykjavík. Munar þar rúmlega 50 þús. kr.
Reyndar borga ellilífeyrisþegar í Kópavogi
með þessar tekjur hæstu fasteignagjöldin
á öllu höfuðborgarsvæðinu. Væru tekj-
urnar 2,7 milljónir væru fasteignagjöldin í
Kópavogi 20 þús. kr. hærri en í Reykjavík.
Kópavogur er eina sveitarfélagið á höfuð-
borgarsvæðinu þar sem afsláttur á fast-
eignagjöldum til ellilífeyrisþega er ekki
tekjutengdur, heldur föst upphæð algjör-
lega óháð tekjum fólks. Eins og þessi sam-
anburður ber með sér kemur það hart nið-
ur á þeim sem lægstar tekjur hafa. Fram-
sóknarmenn og Sjálfstæðismenn í bæjar-
stjórn Kópavogs féllu í þá freistni nú um
áramótin að græða á hækkunum á fast-
eignamarkaðinum og sækja meiri pening í
vasa íbúa bæjarins, unga jafnt sem aldna.
Mörg sveitarfélög hafa lækkað álagningar-
prósentuna í ljósi stórhækkaðs fasteigna-
mats til að draga úr álögum á íbúa sína.
Kópavogur er ekki í þeim hópi og meiri-
hlutinn felldi tillögu Samfylkingarinnar um
lækkun, Nú greiða Kópavogsbúar t.d. 18%
hærri fasteignagjöld en Reykvíkingar. 

BRÉF TIL BLAÐSINS

AF NETINU

Flex-T
vinnustöðvar

30%

TTT auglýsingastofa/Ljósm
.S

S
J

Skrifstofuhúsgögn
á frábæru verði!

Flex-T vinnustöðvar (180x180cm)

frá Kr.46.270

Bæjarlind 8-10 • Sími 510 7300 • www.ag.isHeildarlausnir í skrifstofuhúsgögnum

Mark30 skrifstofustólar

Kr.40.900

kynningarafsláttur

Flex-T er ný lína vinnustöðva
sem Guðrún Margrét Ólafsdóttir
og Oddgeir Þórðarson hafa hannað.
Vinnustöðvarnar eru með þægilegri
handvirkri hæðarstillingu, 0-20 cm
en fást einnig með rafknúinni, stig-
lausri hæðarstillingu þannig að ýmist
er hægt að sitja eða standa við vinnu.
Nú býðst Flex-T á sérstöku kynning-
artilboði.

Hæðarstilling á baki

Pumpa til að stilla
stuðning við mjóhrygg

Hæðarstillanlegir
armar

Hallastilling á baki

Sleði til að færa setu
fram og aftur

Mjúk hjól

Hæðarstilling á
setu og baki

Hægt er að stilla stífleika setu
og baks eftir þyngd notanda

Veltustilling á setu og baki

Mark er glæsileg lína skrifstofustóla
fyrir vinnustaði og heimili. Hönnuður
stólanna er Pétur B. Lúthersson.
Hægt er að velja um fjölda lita á
áklæði. Nú bjóðum við þessa stóla
á frábæru verði.

EGGERT SKÚLASON 

UMRÆÐAN
LANDSSÍMINN 

Verði grunnnetið 
selt með Símanum er

verið að selja hindranir, við-
skiptahindranir. Það mun
ekki verða friður á fjarskipta-
markaði verði grunnnetið selt
með þessum hætti. 

,,
Viðskiptahindranir til sölu!



„Mér finnst alltaf mjög gaman að
eiga afmæli,“ segir Jóhanna Krist-
jónsdóttir rithöfundur með meiru.
Hún er 65 ára í dag.

Í kvöld segist hún ætla að
fagna þessum tímamótum í lífi
sínu með börnunum sínum,
tengdadóttur og þeim af barna-
börnunum sem komin eru á þann
aldur að þau geta farið á veitinga-
hús. Afmælisbarnið ætlar að
bjóða þeim út að borða. Raunar
þjófstartaði Jóhanna aðeins í gær.
Þá bauð hún yngra „hollinu“ á
veitingastaðinn Hard Rock.

„Ég hélt upp á afmælið mitt 
í fyrra, þegar ég varð 64 ára,“ 
rifjar Jóhanna upp. „Þá hafði ég
ekki haldið upp á afmæli með til-
þrifum síðan ég varð fimmtug.
Mér fannst svo merkilegt að verða
64, að ég hélt stóra veislu. Í þetta
skiptið verður þetta kyrrlát fjöl-
skylduveisla.“

Þessa dagana er Jóhanna upp-
tekin við kennslu hjá Mími, 
símenntun. Hún er með námskeið
um menningarheim Araba. „Þessi
námskeið eru afar vel sótt,“ segir
hún. „Nú varð að takmarka fjölda
þátttakenda, því ég vil ekki að
þetta sé einhver 200 manna hópur
sem situr úti í sal og fyrirlesarinn
tróni á upphækkuðum palli. Nú er
fjöldinn takmarkaður við 40. Þá er
hægt að leyfa fólki að spyrja
strax, þannig að það skapast um-
ræður sem oft geta verið býsna
líflegar.“

Á námskeiðunum er farið yfir
trúna, stöðu kvenna, söguna,
menningarmál og hvaða áhrif
stofnun Ísraelsríkis hafði á um-
rætt svæði. Írak rekur svo lestina.
Að auki kennir Jóhanna arabísku
hjá Mími tvisvar í viku. Þar tekur
hún ekki fleiri en níu nemendur í
hvern hóp og þar er hvert sæti
skipað.

„Áhuginn hefur aukist mikið.

Sá hópur sem er nú að læra ara-
bísku er að meiri hluta til yngra
fólk. Þegar ég byrjaði með þessi
námskeið sóttu þau fólk á ýmsum
aldri. Þetta hefur breyst. Einn
nemandi minn, sem var á tveimur
námskeiðum hjá mér, fyrst fyrir
byrjendur og síðan í framhaldi, er
núna í Egyptalandi að læra meira.
Það er svo mikill áhugi á þessum
heimshluta.“

Auk þessa sem að framan er
talið er Jóhanna mikið fengin á
fyrirlestra til þess að tala um
ákveðna þætti í Miðausturlöndum.
Fólk sem er búið að lesa bókina
hennar, Arabíukonur, biður hana
oft að koma í heimahús og á fundi
til að ræða um bókina.

Á næstu vikum og mánuðum
verður hún á faraldsfæti, eins og
svo oft áður. En hún segist helst
aldrei vera í útlöndum á sumrin.
Þá vill hún vera á Fróni.

„Ég fer, ef Guð lofar og vega-
bréfsáritun fæst, til Íran 20. febr-

úar. Þar ætla ég að skoða mig um
og kynnast þessu nútímaríki. Í
mars, apríl og maí fer ég utan með
þrjá hópa. Sá fyrsti fer til Egypta-
lands, annar til Sýrlands og 
Líbanons og þriðji til Jemen og
Jórdaníu. Þetta er félagsskapur
fólks sem hefur áhuga á Miðaust-
urlöndum, tekur sig saman og fer
þarna undir minni umsjá.“

Jóhanna segist ekki vera byrj-
uð á nýrri bók. Hún taki sér góðan
tíma til að klára hvert verk.

„Það getur vel verið að ein-
hverjar hugmyndir séu byrjaðar
að láta á sér kræla, en þeim er þá
snarlega ýtt niður í undirmeð-
vitundina,“ segir hún. „Trúlega er
þetta eins og með hjónaskilnað. Ég
held að það sé varasamt þegar
fólk slítur samvistir að fara strax
út í nýtt samband. Best sé að klára
dæmið áður en maður fer út í nýtt.
Nú er ég bara að klára mínar 
Arabíukonur.“

jss@frettabladid.is
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ISRAEL ZANGWILL (1846-1926)
fæddist þennan dag.

TÍMAMÓT: JÓHANNA KRISTJÓNSDÓTTIR 65 ÁRA:

Á leiðinni til Íran

„New York er steineyðimörkin mikla.“

Enski rithöfundurinn Zangwill var með fyrstu zíonistunum. Hann
stofnaði samtök árið 1905 sem kölluðust Jewish Territorialist Organ-

ization og höfðu að markmiði að stofna ríki gyðinga á hvaða land-
rými sem byðist í heiminum (og ekki endilega þar sem Ísrael er í dag.)

timamot@frettabladid.is

ANDLÁT

Kjartan R. Jóhannsson, lést á líknar-
deild Landspítala, Landakoti, mánudag-
inn 31. janúar. Útförin hefur farið fram í
kyrrþey. 

María Magnúsdóttir, fyrrverandi ljós-
móðir á Sauðárkróki, er látin.

Sigurður Ingvarsson, lést fimmtudaginn
3. febrúar.

JARÐARFARIR

13.00 Guðbjörg Ágústsdóttir, Hrafnistu,
Reykjavík, áður Jaðri, Hellissandi,
verður jarðsungin frá Fella- og
Hólakirkju.

13.00 Guðbjörg R. Bergsveinsdóttir,
Brautarlandi 19, Reykjavík, verður
jarðsungin frá Bústaðakirkju.

13.00 Sveinbjörg Pálína Vigfúsdóttir,
frá Flögu í Skaftártungu, Sóltúni 2,
Reykjavík, verður jarðsungin frá
Fossvogskirkju.

13.30 Baldur Sigurðsson, frá Lundar-
brekku, Hrafnagilsstræti 24, Akur-
eyri, verður jarðsunginn frá Akur-
eyrarkirkju.

15.00 Guðmundur Tryggvason, Hjúkr-
unarheimilinu Eir, Hlíðarhúsum 7,
áður Miklubraut 60, verður jarð-
sunginn frá Grafarvogskirkju.

15.00 Gyða Guðnadóttir, Bjargi, Stokks-
eyri, verður jarðsungin frá Lang-
holtskirkju.

15.00 Minningarathöfn um Sigrúnu
Magnúsdóttur Lucchesi, áður á
Vesturgötu 7, Reykjavík, verður
haldin í Fossvogskirkju.

JÓHANNA KRISTJÓNSDÓTTIR Jóhanna hélt veglega upp á 64 ára afmælið sitt í fyrra,
en hafði þá ekki haldið daginn hátíðlegan síðan hún varð fimmtug. Í dag ætlar hún að
halda kyrrláta fjölskylduveislu.

HARD ROCK Í KRINGLUNNI Jóhanna
þjófstartaði afmælisfagnaðinum í gær þeg-
ar hún bauð barnabörnum sínum sem
aldur hafa til út að borða á Hard Rock.

Þennan dag árið 1993 fannst lát-
inn við lestarteina í Liverpool í
Bretlandi tveggja ára gamall
drengur að nafni James Bulger,
en hans hafði verið leitað í tvo
daga. Upptaka úr eftirlitsmynda-
vél í verslunarmiðstöð í Liverpool
sýndi hvar tveir tíu ára gamlir
drengir leiddu barnið á milli sín
og höfðu á brott. Líkið var hrika-
lega illa leikið eftir misþyrmingar
drengjanna.
Málið vakti mikinn óhug og reiði
í Bretlandi og um heim allan.
Drengirnir tveir sem unnu voða-
verkið, Jon Venables og Robert
Thompson, komu frá sundruðum

heimilum og höfðu alist upp hjá
mæðrum sínum. Í Bretlandi eru
tíu ára börn talin sakhæf ef talið
er að þau hafi gert sér grein fyrir
afleiðingum gjörða sinna og því
fór það svo að piltarnir voru í
nóvember sama ár fundnir sekir
um að hafa numið Bulger á brott
og myrt hann.
Í júní árið 2001 komst áfrýjunar-
nefnd að þeirri niðurstöðu að
drengirnir væru ekki lengur
hættulegir og mælti með lausn
þeirra hið fyrsta. Fyrr sama ár
hafði verið kveðið upp úr með
að nöfnum þeirra skyldi haldið
leyndum vegna hættunnar á

hefndaraðgerðum á hendur
þeim, líkamsmeiðingum og jafn-
vel drápi þeirra. 

FEBRÚAR 1993 Upptaka öryggis-
myndavéla sýnir hvar Jon Venables
leiðir James Bulger.

ÞETTA GERÐIST MERKISATBURÐIR 
1797 Breski flotinn undir stjórn

Johns Jervis og Horatios
Nelson sigra Spánverja við
Sankti Vincent-höfða.

1899 Samþykkt eru lög í Banda-
ríkjunum sem heimila
notkun kosningavéla í al-
ríkiskosningum.

1942 Bandalag starfsmanna ríkis
og bæja stofnað.

1972 Forseti Alþjóðaskáksam-
bandsins tilkynnir að einvígi
Borís Spasskí og Roberts
Fischer um heimsmeistara-
titilinn í skák fari fram í
Belgrad og Reykjavík.

1988 Þrír yfirmenn í PLO, miðju-
samtökum Yassers Arafat,
eru myrtir með bílsprengju
sem komið hafði verið fyrir
í bíl þeirra.

1990 Farþegaþota Indian Airlines
hrapar í lendingu með
þeim afleiðingum að 91
farþegi lætur lífið.

James Bulger fannst látinn

Tilkynningar um 
merkisatburði, stórafmæli,

andlát og jarðarfarir 
í smáletursdálkinn 

hér að ofan má 
senda á netfangið

timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á 
að senda á

auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 

550 5000.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og
langamma,

Sigrún Gunnarsdóttir
Ásvegi 9, Breiðdalsvík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 10. febrúar. 

Minningarathöfn verður í Árbæjarkirkju þriðjudaginn 15. febrúar kl.
17. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Gunnar Ari Guðmundsson, Heiðrún Alda Hansdóttir, Einar Guðmundsson,
Björn Guðmundsson, Aðalheiður Guðrún Guðmundsdóttir, Friðrik Mar
Guðmundsson, Alda Oddsdóttir, Sigrún Guðmundsdóttir, Þorlákur Björns-
son, barnabörn og barnabarnabörn.

FÆDDUST ÞENNAN DAG

1811 Domingo F. Sarmiento, forseti
Argentínu.

1932 Alexander Kluge, 
rithöfundur.

1934 Florence Henderson,
leikkona.

1944 Carl Bernstein, rann-
sóknarblaðamaður Was-
hington Post.

1944 Alan Parker, leikari.

1946 Tim Buckley, tónlist-
armaður.

1946 Gregory Hines, 
leikari.

1949 Ewa Aulin, leikkona.

1957 Ken Wahl, leikari.

1960 Meg Tilly, leikkona.

1963 Zach Galligan, leikari. 

Tangódans á
Reykjanesi
Tangófélag Reykjaness var fyrir
skömmu stofnað í Reykjanesbæ,
en rúmlega þrjátíu manns úr bæj-
arfélaginu og nágrannasveitar-
félögum sátu stofnfundinn. 

Að sögn var mikill hugur í fólki
á stofnfundinum, en markmið 
félagsins er fyrst og fremst sagt
vera að kynna, efla og breiða 
út argentískan tangódans og aðra
suðræna menningu í Reykja-
nesbæ og nágrenni. „Félagið 
verður samstarfsvettvangur á-
hugamanna og geta allir áhuga-
samir um argentískan tangó orðið
félagar í Tangófélagi Reykjaness.
Stefnt er að því að félagið haldi
a.m.k. þrjá dansleiki á hverju
starfsári og einnig mun félagið
hafa milligöngu um námskeiða-
hald og dansæfingar,“ segir í til-
kynningu og tekið fram að leitað
verði eftir samstarfi við önnur 
félög af sama meiði.

Í stjórn félagsins eru Hjörtur
Zakaríasson, Ragnheiður Ásta
Magnúsdóttir, Sigurður Óli 
Hilmarsson og Þorbjörg Garð-
arsdóttir, en fyrirspurnir um
starfsemina má senda á
tango@reykjanesbaer.is. ■

Böðvar Guðlaugsson
kennari og skáld er 83 ára
í dag.

Tómas Helgason prófess-
or er 78 ára í dag.

Steinþór Sigurðsson
leikmyndahönnuður er 
72 ára í dag.

Grétar Sigurbergsson
geðlæknir er 59 ára í dag.

Irma Erlingsdóttir for-
stöðumaður rannsóknar-
stofu í kvennafræðum er
37 ára í dag.

Elva Dögg Melsteð fyrsta
ungfrú Ísland.is er 26 ára í
dag.

AFMÆLI
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Aldrei fleiri 
áfangastaðir!

Netverðdæmi

Verð frá 47.066 kr.*

Costa del Sol

57.438 kr. ef 2 ferðast saman.
á Santa Clara í 7 nætur.

*á mann m.v. að 2 fullorðnir 
og 2 börn, 2ja-11 ára, ferðist saman.
Innifalið: Flug, gisting, 10.000 kr. 
bókunarafsláttur og flugvallarskattar.

á Skala í 7 nætur.

á Elimar í 7 nætur.

á Halley í 7 nætur.

Verð frá 49.400 kr.*

Krít

60.100 kr. ef 2 ferðast saman.

Verð frá 39.500 kr.*

Portúgal

54.200 kr. ef 2 ferðast saman.

Verð frá 38.730 kr.*

Mallorca

47.730 kr. ef 2 ferðast saman.

Verð frá 34.230 kr.*

Benidorm

46.300 kr. ef 2 ferðast saman.

Sumar
Plús  2005

Fagnað í heimkynnum 
einhyrndra nashyrninga
Skrúðganga með fimmtíu fílum
skreyttum rauðum og bláum 
klæðum markaði upphaf hátíða-
halda vegna 100 ára afmælis
Kaziranga-þjóðgarðsins á Indlandi
núna á laugardaginn, en í honum er
að finna flesta einhyrnda nashyrn-
inga á einum stað í heiminum. 
Afmælishátíðin á að standa í viku.

Curzon lávarður, þá landstjóri
og staðgengill Bretakonungs á Ind-
landi, lýsti því yfir árið 1905 að
garðurinn skyldi verða verndar-
svæði nashyrninga, en eiginkona
hans hafði lagt hart að honum að
vernda einhyrnda nashyrninginn. 

Nærri átta þúsund manns tóku
þátt í hátíðarhöldunum á laugar-

dag, þar á meðal sonarsonur
Curzons lávarðar, Nicholas Mosel-
ey og eiginkona hans Verity. Þátt
tóku hópar fólks sem dönsuðu ind-
verska dansa og svo fílarnir sem
saman mynduðu um tveggja kíló-
metra langa göngu. 

Árið 1905 var einungis á þriðja
tug nashyrninga að finna í garð-
inum, en núna eru þar um 17 hund-
ruð dýr. Þjóðgarðurinn er staðsett-
ur um 240 kílómetra austur af
Gauhati, höfuðborg héraðsins. 

„Það er engum blöðum um það
að fletta að Kaziranga er með
mestu dýraverndarafrekum sög-
unnar. Ekki þýðir samt að slá slöku
við, nashyrningana verður að

vernda, hvað sem það kostar,“
sagði Pradyut Bordoloi, skógarráð-
herra héraðsins. Fyrr í vikunni

drápu veiðiþjófar nashyrning í
garðinum og höfðu á brott horn
hans. ■

FÍLASKRÚÐGANGA Í KAZIRANGA Afmælisfagnaður vegna 100 ára afmælis Kaziranga-
þjóðgarðsins á Indlandi hófst með mikilfenglegri skrúðgöngu skreyttra fíla á laugardaginn.
Garðurinn sem er um 430 ferkílómetrar að stærð er heimkynni einhyrndra nashyrninga.
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Við óskum...

... kvennaliði Hauka og karlaliði Njarðvíkur hjartanlega til hamingju
með sigrana í bikarkeppni KKÍ og Lýsingar í gær. Liðin eru bæði afar
vel að titlunum komin og eiga hrós skilið fyrir að hafa átt þátt í körfu-
boltaveislunni sem boðið var upp á í Laugardalshöllinni í gær.

„Ég get fullyrt að þeir eru í mjög góðu formi. Þeir eru ný-
búnir að taka mjólkursýrupróf og komu mjög vel út þar.“

Guðmundur Erlendsson, formaður Handknattleiksdómarasambands Íslands, reynir að afsaka 
frammistöðu dómaraparsins Gísla Hlyns Jóhannssonar og Hafsteins Ingibergssonar í leik ÍR 

og ÍBV í fyrradag.sport@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

11 12 13 14 15 16   17
Mánudagur

FEBRÚAR

HANDBOLTI „Þessir menn dæmdu
tvo leiki á tveimur dögum á Akur-
eyri á miðvikudag og fimmtudag
og eru síðan mættir hérna í dag.
Þetta var þriðji leikur þeirra á
fjórum dögum og það sér hver
heilvita maður að ekki er hægt að
bjóða upp á slíkt. Mínir leikmenn
myndu aldrei spila þrjá leiki á
fjórum dögum og af hverju á ekki
það sama að gilda um dómara?“
spurði Erlingur Richardson, þjálf-
ari Eyjamanna, eftir leik ÍR og
ÍBV í undanúrslitum SS-bikars
karla í handbolta á laugardaginn.

Gísli Hlynur Jóhannsson og
Hafsteinn Ingibergsson, dómarar
leiksins í Austurbergi, hafa staðið
í ströngu undanfarna daga. Þeir
dæmdu leik KA og ÍR í DHL-deild
karla á miðvikudaginn, leik Þórs
og Vals á fimmtudaginn og síðan
leikinn á laugardag. Það er óhætt
að segja að frammistaða þeirra
félaga hafi ekki verið rós í
hnappagat þeirra. Það er mat
flestra, nema ef til vill ÍR-inga, að
þeir félagar hafi dregið taum
heimaliðsins meira en góðu hófi
gegnir og einhvern veginn lá það
alltaf í loftinu að þeir myndu á
einhverjum tímapunkti missa
stjórn á leiknum. Það varð raunin
tólf mínútum fyrir leikslok þegar
Roland Eradze trylltist og fékk
rauða spjaldið. Í kjölfarið ákváðu
stuðningsmenn ÍBV að ganga út
úr húsi í mótmælaskyni við dóm-
gæsluna en þeir voru búnir að láta
fúkyrðaflauminn ganga linnulaust
yfir Gísla og Hafstein allan leik-
inn.

Þrjú bestu pörin dæmdu ekki
Athygli vakti að ekkert af

þremur bestu dómarapörum
landsins, dæmdu um helgina en
Einar Þorvarðarson, fram-
kvæmdastjóri HSÍ, sagði að það
ætti sér eðlilegar skýringar. Hann
sagði að Stefán Arnarson væri
meiddur á hásin eftir heimsmeist-
aramótið í Túnis og því hefðu
hann og Gunnar Viðarsson ekki
getað dæmt. Anton Gylfi Pálsson
og Hlynur Leifsson dæmdu í Evr-
ópukeppninni um helgina og þar
sem Guðjón L. Sigurðsson er er-
lendis gátu hann og Ólafur Har-
aldsson ekki dæmt. 

Einar sagði að forysta HSÍ væri
ekki með niðurröðun dómara á sinni
könnu og áréttaði að það væri hlut-
verk dómaranefndar sambandsins
að raða dómurum niður á leiki.

Hákon Sigurjónsson, formaður
dómaranefndar HSÍ, sagði í sam-
tali við Fréttablaðið í gær að hann
teldi það ekki of mikið álag fyrir
Gísla Hlyn og Hafstein að dæma
þrjá leiki á fjórum dögum. 

„Auðvitað er slæmt að vera án
þriggja bestu paranna um þessa
helgi en það verður ekki við það
ráðið. Gísli Hlynur og Hafsteinn
eru hins vegar reynslumestu
dómararnir fyrir utan þessi þrjú
pör og því ættu þeir að ráða við
þetta verkefni. Ég hef ekki
áhyggjur af því að þeir ráði ekki
við þetta líkamlega en það getur
verið að andlega hliðin hafi verið
að klikka. Annars er það þannig 
að það er skortur á dómurum á 
Íslandi og þegar svo er þá eru
hendur okkar bundnar að ákveðnu
leyti,“ sagði Hákon.

Guðmundur Erlendsson, for-
maður Handknattleiksdómara-
sambands Íslands, var eftirlits-
maður á leiknum á laugardaginn
og hann vildi ekkert tjá sig um
frammistöðu þeirra Gísla Hlyns
og Hafsteins í leiknum. „Ég get
ekki tjáð mig um frammistöðu
þeirra en get hins vegar fullyrt að
þeir eru í mjög góðu formi. Þeir
eru nýbúnir að taka mjólkursýru-
próf og komu mjög vel út þar. 
Ég held að það sé ekki of mikið 
að dæma þrjá leiki á fjórum 
dögum því það nægir að horfa til
heimsmeistaramótsins í Túnis til
að sjá að það er ekki óeðlilegt að
menn dæmi marga daga í röð,“
sagði Guðmundur og gerir greini-
lega kröfur til sinna manna.

oskar@frettabladid.is

ALLT Á SUÐUPUNKTI Það gekk mikið á í leik ÍR og ÍBV og hér sést Roland Eradze,
markvörður ÍBV, heldur ófrýnilegur á svip. Eradze reifst og skammaðist í dómurunum 
allan leikinn og endaði með rautt spjald. Fréttablaðið/Stefán

Þrír leikir á fjórum dögum
– er það eðlilegt álag?
Dómaraparið Gísli Hlynur Jóhannsson og Hafsteinn Ingibergsson áttu 
dapran dag í Austurbergi á laugardaginn enda að dæma þriðja leikinn á 
fjórum dögum. Menn spyrja sig hvort það vantar dómara á Íslandi fyrst 
álagið er slíkt.

■ ■ LEIKIR
� 19.15 KFÍ og Snæfell mætast á

Ísafirði í Intersportdeild karla í
körfubolta.

� 19.30 ÍS og KR mætast í
Kennaraháskólanum í 1. deild
kvenna í körfubolta.

■ ■ SJÓNVARP

� 15.45 Helgarsportið á RÚV.

� 16.10 Ensku mörkin á RÚV.

� 17.00 Þrumuskot – ensku mörkin
á Skjá einum.

� 18.30 NBA-boltinn á Sýn.
Útsending frá leik Miami Heat og
San Antonio Spurs í NBA-deildinni í
körfubolta.

� 20.30 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 22.35 Enski boltinn á Skjá einum.
Útsending frá leik Arsenal og Crystal
Palace í ensku úrvalsdeildinni í
fótbolta.

� 23.15 Boltinn með Guðna Bergs á
Sýn.

� 23.30 Ensku mörkin á RÚV.

� 00.15 Þrumuskot – ensku mörkin
á Skjá einum.

Enski framherjinn Michael Owen
er orðinn leiður á því að verma

varamannabekkinn hjá spænska
stórliðinu Real Ma-
drid og segir það
ekki vera uppbyggi-
legt fyrir heims-
meistarakeppnina í
Þýskalandi á næsta
ári. Owen hefur
áhyggjur af því að
sæti hans í byrjun-
arliði enska landsliðsins sé í hættu
ef hann fær ekki að spila meira.
Hann hefur verið orðaður við
Arsenal í skiptum fyrir Spánverjann
Jose Antonio Reyes en það er þó
talið ólíklegt því Arsene Wenger vill
ekki missa Reyes.

Vanderlei Luxemburgo, þjálfari
Real Madrid, telur Owen hins

vegar vera lykil-
mann í liði Real
Madrid og lofar því
að hann fái að spila
meira á næstu vik-
um. „Það er ekki
eins og Ronaldo og
Raul muni spila
hvern einasta leik.

Ég er hrifinn af Owen því hann
hlustar og stendur sig alltaf vel á
æfingum. Hann er mikill karakter,“
sagði Luxemburgo.

Tyrkneski framherjinn Nihat
Kahveci, sem leikur með

spænska liðinu Real Sociedad gæti
verið á leið til rússneska liðsins
CSKA Moskvu en samkvæmt rúss-
neskum fjölmiðlum á hann aðeins
eftir að komast að samkomulagi við
félagið um laun. Nihat, sem hefur
skorað tólf mörk í spænsku deild-
inni á þessu tímabili, hefur hafnað
nýjum samningi hjá spænska liðinu
en vitað er af áhuga bæði Chelsea
og Manchester United. Real
Sociedad á í fjárhagsvandræðum og
mun félagið vera tilbúið til að selja
hann fyrir tæpan milljarð íslenskra
króna.

Portúgalska ungstirnið Cristiano
Ronaldo er nálægt því að kom-

ast að samkomulagi við Manchester
United um nýjan samning en hann
á enn eftir rúm þrjú ár af núgildandi
samningi sínum.
„Stjórn United hef-
ur boðið mér að
endurnýja samning-
inn en ég reyni að
hugsa ekki um það.
Umboðsmaður
minn hefur rætt við
félagið og ég á von
á því að málið verði leyst fljótlega
þannig að báðir aðilar séu sáttir,“
sagði Ronaldo.

Franski framherjinn Thierry Henry
segist vilja enda ferilinn sinn hjá

Arsenal. Samningur hans við Arsenal
rennur út 2007 en þá verður Henry

29 ára. „Ég myndi
vilja vera hér áfram
en ég ræð því ekki
einn. Ef ég myndi
ráða því þá myndi
ég klára ferilinn hjá
Arsenal. Ef ég hætti
að skora mörk þá
kemur einhver 

ungur og sparkar mér burtu. Sagan 
hefur sýnt það. Arsenal verður alltaf
Arsenal, hvort sem ég er þar eða
ekki,“ sagði Henry.

Allen Iverson, bakvörður Phila-
delphia 76ers, var í ham gegn

Orlando Magic í NBA-deildinni í
körfubolta á laugardagskvöldið.
Iverson skoraði sextíu stig í 112-99
sigri Philadelphia en hann hefur
aldrei skorað jafn mikið í einum leik
á ferlinum. Hann varð jafnframt 
átjándi leikmaðurinn í sögu NBA-
deildarinnar sem skorar sextíu stig
eða meira í einum leik. Jim O’Brien,
þjálfari Philadelphia 76ers, sagðist
aldrei hafa séð aðra eins
frammistöðu hjá ein-
um leikmanni. „Þetta
var stórkostleg
frammistaða hjá einum
hæfileikaríkasta, harð-
asta og hugrakkasta
leikmanni sögunn-
ar í NBA-deildinn,“
sagði O’Brien um
sinn mann.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM

Enska úrvalsdeildin
MAN. CITY–MAN. UTD 0–2
0–1 Wayne Rooney (68.), 0–2 Richard Dunne,
sjálfsm. (75.).

STAÐAN
CHELSEA 27 21 5 1 50–8 68
MAN. UTD. 27 17 8 2 45–16 59
ARSENAL 26 16 6 4 58–30 54
EVERTON 27 14 6 7 31–28 48
LIVERPOOL 27 13 4 10 41–29 43
MIDDLESB. 27 11 8 8 41–35 41
BOLTON 27 11 7 9 35–32 40
CHARLTON 26 11 5 10 30–36 38
TOTTENH. 26 10 6 10 33–30 36
A. VILLA 27 9 8 10 31–34 35
MAN. CITY 27 8 9 10 31–29 33
BIRMINGH. 27 8 8 11 31–33 32
NEWCASTLE 26 7 10 9 37–43 31
PORTSM. 27 8 6 13 30–40 30
FULHAM 26 8 5 13 33–44 29
BLACKB. 27 6 10 11 24–36 28
C. PALACE 26 5 7 14 29–40 22
NORWICH 27 3 11 13 26–51 20
SOUTH. 26 3 10 13 28–43 19
WBA 26 2 11 13 23–49 17

Enski bikarinn
SHEFF. UTD–WEST HAM 1–1
1–0 Andy Liddel (8.), 1–1 Teddy Sheringham, víti.
(63.).
Sheff. Utd vann, 3–1, í vítaspyrnukeppni.

DHL-deild karla
VÍKINGUR–KA 31–25
Mörk Víkings: Bjarki Sigurðsson 10, Benedikt
Árni Jónsson 8, Þröstur Helgason 6, Árni Björn
Þórarinsson 2, Ragnar Hjaltested 2, Andri Berg
Haraldsson 2, Pétur Þorláksson 1.
Mörk KA: Halldór Jóhann Sigfússon 8, Jónatan
Magnússon 3, Magnús Stefánsson 2, Jónas
Guðbrandsson 2, Sævar Árnason 2, Ragnar
Njálsson 2, Guðmundur Traustason 2, Andri Snær
Stefánsson 1, Nicola Jankovic 1, Bjartur Máni
Sigurðsson 1, Hörður Fannar Sigþórsson 1.

STAÐAN
KA 8 4 1 3 243–242 9
HK 7 4 0 3  221–207 8
VALUR 7 4 0 3 182–185 8
ÍR 7 4 0 3  211–206 8
HAUKAR 7 3 1 3 220–219 7
ÍBV 7 3 0 4 212–206 6
VÍKINGUR 8 3 0 5 219–228 6
ÞÓR 7 3 0 4 196–210 6

Ég hef ekki áhyggjur
af því að þeir ráði ekki við
þetta líkamlega en það
getur verið að andlega
hliðin hafi verið að klikka.

,,
Landsliðsmaðurinn Vignir Svavarsson í Haukum:

Í viðræðum við Skjern
HANDBOLTI Vignir Svavarsson, línu-
maðurinn sterki hjá Haukum og
íslenska landsliðinu, er staddur í
Danmörku þessa dagana þar 
sem hann ræðir við danska liðið
Skjern.

Gamli Haukamaðurinn Aron
Kristjánsson er aðstoðarþjálfari
liðsins en einnig leika miðjumað-
urinn Ragnar Óskarsson og Jón
Jóhannsson með liðinu sem er í
fimmta sæti dönsku deildarinnar.

Vignir sagði í samtali við

Fréttablaðið í gær að hann hefði
fengið samning í hendurnar frá
félaginu en að hann hefði ekki 
tekið ákvörðun um hvort hann
myndi taka þeim samningi. 

„Það eru nokkrir möguleikar í
stöðunni hjá mér og ég mun fara
yfir þá. Mér líst mjög vel á allar
aðstæður hér hjá Skjern og liðið
er spennandi kostur,“ sagði Vignir
sem sagðist búast við því að
ákveða sig í vikunni.

-ósk
VIGNIR SVAVARSSON Gæti verið á leið-
inni til danska liðsins Skjern.
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Stjórn KSÍ var einróma endurkjörin
á ársþingi sambandsins á laugar-

daginn. Sambandið áætlar að skila
tæplega 500 þús-
und króna hagnaði
á þessu ári en fjár-
hagsáætlun stjórn-
arinnar var sam-
þykkt á ársþinginu.
Þetta þing var í ró-
legri kantinum og
voru engar stór-
vægilegar tillögur samþykktar.
Ákveðið var að skipa milliþinga-
nefnd sem á að fara yfir gerð og
hönnun leikvalla til að þeir séu 
betur í stakk búnir til að bregðast
við hugsanlegri fjölgun liða í efstu
deild. Eggert Magnússon, formaður
KSÍ, var kosinn til tveggja ára í fyrra
og var því ekki í kjöri.

Íslenska körfuboltalandsliðið skipað
leikmönnum sextán ára og yngri,

sem vann það frækna afrek að bera
sigur úr býtum í B-
deild Evrópukeppn-
innar síðasta sumar
á erfitt verkefni fyrir
höndum í A-deild-
inni á þessu ári en
dregið var í riðla í
Prag í Tékklandi í
gær. Íslenska liðið

er í riðli með Rússum, Grikkjum og
Króötum, þremur af bestu þjóðum
álfunnar, og ljóst að Einar Árni Jó-
hannsson, þjálfari liðsins, og læri-
sveinar hans þurfa að vera í sínu
besta formi þegar riðillinn fer fram í
Leon á Spáni næsta sumar.

Alexander Petersson skoraði sjö
mörk og var markahæsti leik-

maður Düsseldorf sem tapaði fyrir
Göppingen, 31-23, á heimavelli í
þýsku 1. deildinni í handbolta á
laugardaginn.
Markús Máni
Michaelsson skor-
aði þrjú mörk fyrir
Düsseldorf en
Jaliesky Garcia
skoraði fjögur mörk
fyrir Göppingen.
Gylfi Gylfason skoraði eitt mark 
fyrir Wilhelmshavener sem steinlá
fyrir Flensburg, 30-18, og Logi
Geirsson komst ekki á blað hjá
Lemgo sem tapaði óvænt fyrir Gum-
mersbach, 33-30.

Torben Winther hefur verið sagt
upp störfum sem þjálfari danska

karlalandsliðsins í handknattleik en
hann hefur stýrt liðinu undanfarin
fimm ár og komið því í hóp bestu
liða heims á þeim tíma. Danska lið-

ið náði þriðja sæt-
inu á Evrópumótinu
í Svíþjóð árið 2002
og á sama móti í
Slóveníu í fyrra
undir stjórn
Winthers en slakur
árangur danska
liðsins á heims-

meistaramótinu í Túnis þar sem lið-
inu tókst ekki, frekar en því íslenska,
að komast áfram í milliriðla gerði
það að verkum að Winther var lát-
inn taka poka sinn.

Ólafur Stefánsson skoraði sjö
mörk og var markahæstur hjá

Ciudad Real sem
vann öruggan sigur,
33-22, á Teucro í
spænsku 1. deild-
inni í handbolta á
laugardaginn.
Króatinn snjalli
Mirza Dzomba
skoraði sex mörk
fyrir Ciudad Real sem er í toppsæti
spænsku deildarinnar.

Rúnar Kristinsson, Arnar Þór
Viðarsson og Arnar Grétarsson

spiluðu allan leikinn fyrir Lokeren
sem gerði markalaust jafntefli gegn
La Louviere í belgísku 1. deildinni í
fótbolta á laugardaginn. Marel
Baldvinsson kom ekki við sögu hjá
Lokeren í leiknum.

Kvennalið ÍS hefur fengið liðsstyrk
fyrir lokasprettinn í 1. deild

kvenna í körfubolta því liðið hefur
fengið til sín bandaríska framherj-
ann Angel Mason sem mun spila
með liðinu út tímabilið. Þar með
eru öll sex lið deildarinnar komin
með bandarískan leikmann. Mason
er 23 ára og 173 sm framherji út-
skrifuð úr Butler-skólanum í fyrravor
þar sem hún var meðal annars
verðlaunuð fyrir varnarleik en Ma-
son skoraði 8,5 stig og tók 4,6 frá-
köst að meðaltali á sínum þremur
árum í skólanum. Hún er rómaður
baráttuhundur og ætti að styrkja lið
ÍS mikið.

ÚR ÍÞRÓTTAHEIMINUM

Wayne Rooney skildi erkifjendurna að
FÓTBOLTI Manchester United unnu
afar mikilvægan sigur á
Manchester City í gær þar sem
mark frá Wayne Rooney og sjálfs-
mark frá Richard Dunne skildu
liðin af. Sigurinn heldur Man.Utd
í níu stigum frá toppliði Chelsea
og halda Alex Ferguson og félagar
þar með enn í vonina um að 
Chelsea fatist flugið. 

„Chelsea eru ekki að spila vel
en þeir ná samt alltaf sigri og það
skiptir öllu máli. Við náðum sigri í
dag og það skiptir í raun litlu
hvernig við spiluðum. Svona ná-
grannaslagir eru alltaf eins; mikil
barátta og lítið um gott spil og það
besta sem liðið getur gert er að
sinna skyldu sinni og vinna leik-
inn. Það gerðum við í dag og því
er ég ánægður,“ sagði Ferguson
eftir leikinn.

Eftir að hafa verið að spila
gríðarlega vel að undanförnu
náðu leikmenn Man.Utd sér ekki á
strik í gær. Fyrri hálfleikur var
heldur slakur af hálfu beggja liða
en þó voru heimamenn síst lakari
aðilinn, með Steve McManaman
sem komst næst því að skora.
Ferguson hlýtur að hafa lesið vel
yfir hausamótunum á sínum
mönnum í hálfleik því allt annað

var að sjá til liðsins í þeim síðari.
Rooney náði loks að brjóta ísinn
þegar rúmar 20 mínútur lifðu
leiks þegar hann skoraði með
skoti eftir fyrirgjöf Gary Neville
sem hafði viðkomu í Dunne. Sjö
mínútum síðar varð Dunne fyrir
því óláni að skora sjálfsmark og
fullkomnaði hann þar með einn
sinn daprasta dag á ferlinum.
Heimamenn náðu upp töluverðri
pressu á síðustu mínútum leiksins
en gestirnir voru ekki á þeim bux-
unum að glutra niður tveggja
marka forystu og héldu út.

Wayne Rooney var að vonum
sáttur með sigurinn en segist enn
vera að læra inn á sinn leik. „Það
er hörð samkeppni í liðinu og það
styttist í að Ruud van Nistelrooy
og Alan Smith snúi til baka eftir
meiðsli. Það eina sem ég get gert
er að gera mitt besta og vona að
ég haldi sæti mínu í liðinu. Ég kýs
helst að spila sem fremsti maður
en ef Ferguson vill nota mig 
annars staðar á vellinum þá geri
ég það með glöðu geði,“ sagði
Rooney eftir leikinn. - vig

Manchester United vann grannaslaginn gegn Manchester City í gær og minnkaði forystu Chelsea í níu stig:

BETRI EN ENGINN
Wayne Rooney fagnar marki sínu gegn

Manchester City í gær.
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BIKARÚRSLIT KVENNA

GANGUR LEIKSINS
1. leikhluti Haukar  22–14
2. leikhluti Haukar 14–13 (27–36)
3. leikhluti Grindavík 22–16 (49–52)
4. leikhluti Jafnt 20–20 (69–72)

BESTUR Á VELLINUM
Helena Sverrisdóttir Haukum

TÖLFRÆÐIN
Fráköst (í sókn) 46–42 (19–15)
Tapaðir boltar 21–17
Stoðsendingar 20–17
Víti fengin (%) 11 (91%)–28 (64%)
Villur (sóknarvillur) 24 (1)–17 (2)
3ja stiga körfur (%) 7 (29%)–4 (22%)
Hraðaupphlaupsstig 4–36
Stig eftir sóknafráköst 12–4
Stig inn í teig 21–12
Stig frá bekknum 6–11

STIG-FRÁKÖST–STOÐSENDINGAR
(FRAMLAG INNAN SVIGA)

GRINDAVÍK
Myriah Spence 33–18–4 (34)
Erla Þorsteinsdóttir 13–7–1 (17)
Erla Reynisdóttir 9–6–5 (12)
Sólveig Gunnlaugsdóttir 8–7–6 (16
Theódóra Káradóttir 4–0–2 (4)
Svandís Sigurðardóttir 2–5–0 (2)
Ólöf Helga Pálsdóttir 0–3–1 (4)
María Anna Guðmundsdóttir 0–0–1 (-2)
Jóvana Lilja Stefánsdóttir 0–0–0 (-3)

HAUKAR
Helena Sverrisdóttir 22–9–11 (27)
Kristún Sigurjónsdóttir 15–9–1 (20)
Pálína Gunnlaugsdóttir 13–5–2 (10)
Ebony Shaw 11–7–2 (15)
Ösp Jóhannsdóttir 6–0–0 (6)
Ragnheiður Theodórsdóttir 3–3–1 (0)
Svanhvít Skjaldardóttir 2–2–0 (5)
Hanna Hálfdanardóttir 0–8–0 (2)

Erlingur Snær Erlingsson og Eggert Þór
Aðalsteinsson dæmdu.

69-72

GRINDAVÍK HAUKAR
Helena fór
fyrir Haukum
KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir
lagði grunninn að sigri Hauka í
Grindavík í hádramatískum úr-
slitaleik kvenna í gær með frá-
bærum alhliða leik. Helena skor-
aði 22 stig, gaf ellefu stoðsending-
ar og tók níu fráköst og stóðst
pressuna á ögurstundu þegar hún
setti niður tvö vítaskot þegar 5
sekúndur voru eftir af leiknum.
Grindavík fékk reyndar tækifæri
til að jafna leikinn á síðustu sek-
úndu leiksins en þriggja stiga skot
Myriah Spence rétt geigaði.

„Þetta var alltof mikil spenna.
Við ætluðum ekki að gera þetta
svona rosa jafnt. En þetta sleppur
– við unnum,“ sagði Helena skæl-
brosandi í samtali við Frétta-
blaðið að leik loknum í gær. „Við
vissum það að við erum með lang-
fljótasta liðið í deildinni og við
lögðum upp með það að keyra þær
niður strax frá byrjun og það 
skilaði okkur sigri á endanum,“
bætti Helena við.

Leikurinn í gær bauð upp á allt
sem prýða þarf góðan körfubolta-
leik, mikinn hraða og baráttu,
gríðarlega stemningu á pöllunum
og síðast en ekki síst hrikalega
spennu. Haukar byrjuðu leikinn
miklu betur og pressuðu lið
Grindavíkur stíft. Vörn Hauka
var gríðarlega öflug í fyrsta leik-
hluta og skilaði hún liðinu fjöl-
mörg hraðaupphlaup sem títt-
nefnd Helena leiddi oftast nær af
stakri snilld. Pálína Gunnlaugs-
dóttir spilaði mjög öfluga vörn á
Erlu Reynisdóttir, leikstjórnanda
Grindavíkur, sem olli því að liðið

náði aldrei neinum takti í sóknar-
leiknum.

Að loknum fyrsta leikhluta var
staðan 22-14 Haukum í vil og
héldu yfirburðirnir áfram í öðrum
leikhluta. Mestur varð munurinn
18 stig, 34-16, þegar 16 mínútur
voru búnar af leiknum. Grinda-
víkurstúlkur vöknuðu aðeins til
lífsins undir lok fyrri hálfleiks og
náðu að minnka muninn í 36-27
áður en flautað var til hálfleiks.

Þegar tvær mínútur voru liðn-
ar af síðari hálfleik fékk Ebony
Shaw sína fjórðu villu hjá 
Haukum og tók Agúst Björgvins-
son þjálfari hana skiljanlega af
leikvelli. Við það riðlaðist leikur
Hauka, Grindvíkingar gengu á
lagið og í upphafi fjórða leikhluta
höfðu þær jafnað leikinn 52-52.

Eftir það var leikurinn í járn-
um allt til enda og var um tíma
nánast um einvígi tveggja leik-
manna að ræða, þeirra Helenu hjá
Haukum og Spence hjá Grinda-
vík. Hlutirnir gerðust hratt á
lokamínútunum en sem fyrr segir
voru það Haukastúlkur sem höfðu
betur á endanum. Auk Helenu átti
Pálína fínan leik hjá Haukum og
þótt Shaw hafi oft leikið betur
skiptir nærvera hennar inni á
vellinum miklu málið fyrir liðið.
Þá má ekki gleyma þætti
Kristrúnar Sigurjónsdóttur sem
skoraði mikilvægar körfur á
réttum augnablikum. Hjá Grinda-
vík var Spence yfirburðaleikmað-
ur, skoraði 33 stig og hélt Grinda-
vík inni í leiknum allt til enda nán-
ast upp á sitt einsdæmi. - vig

Gríðarleg spenna í úrslitaleik Hauka og Grindavíkur:
FÖGNUÐUR Helena Sverrisdóttir, besti
leikmaður Hauka, og Ebony Show sjást
hér fallast í faðma eftir að sigurinn gegn
Grindavík var í höfn í gær. Show komst
fljótlega í villuvandræði í leiknum og
þurftu Haukar því að leggja enn meira
traust á að Helena stæði sig. Því trausti
brást Helena ekki. Fréttablaðið/Stefán
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KÖRFUBOLTI Njarðvíkingar tóku
Fjölnismenn í kennslustund í
varnarleik í Laugardalshöllinni í
gær þegar liðin mættust í bikar-
úrslitaleiknum í karlaflokki í
körfu. Njarðvíkingar fóru með
sigur af hólmi, 90-64, eftir að hafa
haft yfir, 43-39, í hálfleik. Njarð-
víkingar tóku besta sóknarlið
Intersportdeildarinnar og slökktu
á því en Fjölnir hafði minnst 
skorað 74 stig á tímabilinu fyrir
leikinn í gær. 

Njarðvíkingar byrjuðu leikinn
með látum og skoruðu fyrstu 
ellefu stig leiksins. Fjölnismenn
vöknuðu hins vegar til lífsins 
eftir það og lengi framan af hálf-
leiknum var jafnræði með liðun-
um.

Njarðvíkingar voru með fjög-
urra stiga forystu í hálfleik en í
síðari hálfleik tók liðið öll völd á
vellinum. Þeir lokuðu vörninni,
hittu frábærlega í sókninni og
gerðu út um leikinn í þriðja leik-
hluta. Síðasti leikhlutinn var 
eingöngu formsatriði og juku 
Njarðvíkingar forystuna allt til
leiksloka.

Guðmundur Jónsson átti frá-
bæran leik í liði Njarðvíkinga og
skoraði 20 stig. Hann sagði að-
spurður að þetta hefði ekki verið
besti leikur hans á ferlinum en
góður samt. „Skotin duttu í dag og
það var frábært. Við vissum að
við þurftum að hafa fyrir því að
vinna þetta Fjölnislið og það var
frábært að liðið spilaði eins vel 
í dag og raun ber vitni,“ sagði
Guðmundur og bætti við að nú
væri einn titill eftir.

Magnús Pálsson, fyrirliði
Fjölnis, var daufur í dálkinn eftir

leikinn en þessi nítján ári gamli
strákur var, líkt og flestir félaga
hans, að spila sinn fyrsta úrslita-
leik. „Við stóðum í Njarðvíkingum

í deildinni og það var leiðinlegt að
geta ekki endurtekið það. Við átt-
um aldrei möguleika í leiknum en
þetta er frábær reynsla og við

lærðum heilmikið af þessu,“ sagði
Magnús sem náði að líta á björtu
hliðarnar.

oskar@frettabladid.is

HLAUPIÐ SIGURHRINGINN  Halldór Karlsson, fyrirliði Njarðvíkinga, sést hér hlaupa með bikarinn sigurhringinn fræga ásamt 
Sveinbirni Skúlasyni. Fréttablaðið/Valli

Lok, lok og læs og allt í stáli
Njarðvíkingar spiluðu stórkostlega vörn í síðari hálfleik, lokuðu Fjölnismennina úti og unnu stórsigur,
90-64, í úrslitaleik bikarsins í körfu í Laugardalshöll í gær.
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GANGUR LEIKSINS
1. leikhluti Fjölnir  22–21
2. leikhluti Njarðvík 22–17 (39–43)
3. leikhluti Njarðvík 23–11 (50–66)
4. leikhluti Njarðvík 24–14 (64–90)

BESTUR Á VELLINUM
Guðmundur Jónsson Njarðvík

TÖLFRÆÐIN
Fráköst (í sókn) 35–46 (12–14)
Tapaðir boltar 18–19
Stoðsendingar 11–23
Víti fengin (%) 29 (66%)–23 (83%)
Villur (sóknarvillur) 22 (2)–24 (4)
3ja stiga körfur (%) 7 (37%)–11 (39%)
Hraðaupphlaupsstig 9–18
Stig eftir sóknafráköst 4–9
Stig inn í teig 14–20
Stig frá bekknum 10–26

STIG-FRÁKÖST–STOÐSENDINGAR
(FRAMLAG INNAN SVIGA)

FJÖLNIR
Jeb Ivey 23–7–4 (19)
Darrell Flake 16–12–3 (15)
Nemanja Sovic 14–2–0 (11)
Hjalti Vilhjálmsson 3–1–1 (0)
Árni Þór Jónsson 2–0–0 (2)
Árni Ragnarsson 2–0–0 (1)
Brynjar Þór Kristófersson 2–0–1 (1)
Helgi Hrafn Þorláksson 1–1–0 (1)
Magnús Pálsson 1–4–0 (0)
Pálmar Ragnarsson 0–5–1 (1)

NJARÐVÍK
Guðmundur Jónsson 20–4–0 (20)
Matt Sayman 18–9–7 (22)
Anthony Lackey 17–5–0 (20)
Páll Kristinsson 10–4–1 (12)
Friðrik Stefánsson 9–15–3 (25)
Brenton Birmingham 7–1–6 (6)
Egill Jónasson 7–3–1 (8)
Ólafur Aron Ingvason 2–1–4 (3)
Jóhann Ólafsson 2–1–0 (-1)
Sveinbjörn Skúlason 2–0–0 (1)

Kristinn Óskarsson og Björgvin Rún-
arsson dæmdu.

64-90

FJÖLNIR NJARÐVÍK
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Þegar ungar og
efnilegar hljóm-
sveitir leggja
leið sína á er-
lenda grundu
vilja skraut-
legir hlutir oft
eiga sér stað. Á
því var engin

undantekn-
ing þegar
þekkt hljóm-

sveit frá Fróni
lagði upp í ferðalag um Bandarík-
in fyrir fáeinum árum síðan. Þessi
sveit var reyndar löngu orðin
landsþekkt fyrir strákapör sín á
ferð sinni um landið en átti eftir
að sanna orðspor sitt utan land-
steinana.

Það var kvöld eitt sem að þykk-
ur mjöður að hætti Íslendinga var
hafður um hönd og menn farnir að
hnigna örlítið í hnjánum. Einn af
hljóðfæraleikurum hljómsveitar-
innar hafði áunnið sér æði sér-
stakan kæk, hann fann sig alltaf
tilknúinn að elda smjörsteikt 
spagettí þegar heim var komið
eftir öflugt næturgaman.

Eins og svo oft vill verða þeg-
ar bölverkurinn fær að læðast
inn um varir ungra drengja, var
æðibunugangurinn töluverður
og spagettíið fékk að streyma í
magann, nánast ótuggið. Þegar
máltíðinni var lokið var haldið til
koju en í rútunni, þar sem hljóm-
sveitin hélt heimili sitt á tón-
leikaferðalaginu, var svefnpláss

fyrir 10 manns, 1000-stöðva
gervihnattasjónvarp og úrvals
eldunaraðstaða.

Einhverju síðar vaknaði okkar
maður upp við það að spagettíið
var á mikilli hraðleið upp vélindað
og það vildi ekki betur til en svo
að hann greip í bol eins söngvar-
ans og lét vaða. Máltíðin var hins
vegar svo illa melt að hann neydd-
ist til að tyggja spagettíið aftur til
þess að geta togað það út úr sér.
Höfðu myndast allvígalegir
hnökrar af matnum sem að
ómögulegt var að gubba í heilu
lagi án þess að tyggja þá vel í
sundur. Hann stundar þessa iðju
enn í dag þegar áfengir drykkir
sleppa inn í kerfið þrátt fyrir
þessa undarlegu upplifun.

STUÐ MILLI STRÍÐA
SMÁRI JÓSEPSSON SEGIR FRÁ ÆVINTÝRI ÞEKKTS TÓNLISTARMANNS

Listin að æla spagettíi
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr/skeytið. 

Vinningar eru Mercenaries fyrir PS2, aðrir tölvuleikir, DVD myndir og margt fleira. 

Eftir Patrick McDonnell

■ PONDUS

■ GELGJAN

■ KJÖLTURAKKAR

■ BARNALÁN

■ PÚ OG PA Eftir SÖB

Eftir Kirkman/Scott

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eftir Frode Överli

Fór hann úr lið.
Gerist þetta

oft?

Aðallega á
mánu-
dögum.

Ég hef tekið
ákvörðun.

Ég ætla að fara í 
lagningu í tilefni af 

afmælinu mínu. 

Hvað finnst
ykkur um það?

Hættulegt.
Hættulegt. Afar

hættulegt.
Fer hún í 
lagningu?

Jæja litli, svo þú
ætlar að fara að
bjarga tígrísdýr-

unum?
Jamm, mér
finnst við öll
eiga samleið!

Þú, ég, tígrísdýrin, öll
dýr – ef ég berst fyrir
lífi eins, berst ég fyrir

lífi allra.

Þetta er lítið
tígrisdýr.

Dúkku-
skór.

Plast-
hlutir.

Skott af
hesti, blá
glerkúla,
pókemon-

spjald.

Sumir hafa eyra fyrir 
tónlist, en ég er 
sérfræðingur í 
ryksugu-
hljóðum.



Marilyn Manson hefur gefið
tölvuleikjaframleiðandanum

UbiSoft leyfi til að nota lagið hans
Use Your Fist and Not Your Mouth
af plötunni The Golden Age Of
Grotesque frá árinu 2003 í leikinn
Cold Fear. Leikurinn er hryllings-
leikur sem gerist um borð í rúss-
nesku hvalveiðiskipi á reki á miðju
Barentshafi í stormviðri. Lagið mun
setja tóninn fyrir leikinn sem er
framleiddur af Darkworks í Frakk-
landi.

Electronic Arts hafa tilkynnt út-
gáfu á leik byggðum á meistara-

verkinu Godfather. Leikurinn verður
gefinn út í haust fyrir PS2, Xbox, PC
og PSP og mun innihalda raddir frá
leikurunum James Caan, Robert
Duvall og Marlon Brando sjálfur
mun koma við sögu. Leikurinn mun
verða í anda GTA en hann snýst í
kringum mafíukarakter sem spilarar
búa til og þarf sá karakter að ná
metorðum innan fjölskyldunnar. Af-
leiðingar frá ákvörðunum spilarans
munu hafa mikil áhrif á framvindu
leiksins. Leikurinn er nýtt skref fyrir
EA sem hingað til hafa einbeitt sér
að fjölskylduvænum leikjum en
Godfather mun verða ofbeldisfullur í
anda sögu Mario Puzo.
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Joanna Newsom er trúbadúr. Það
er þó örugglega öllu leiðinlegra
fyrir hana að róta græjunum 
sínum á milli staða heldur en það
er fyrir Bubba, því hún spilar á
hörpu en ekki gítar.

Hún hefur það sérstaka rödd
að ég leyfi mér að efast um að hún
hefði náð í gegnum fyrsta úrtak í
Idol. Hún hefði jafnvel getað lent
í þvi að vera ein af þeim greyjum
sem eru sérstaklega tekin fyrir
vegna þess hversu „sérstakur“
söngstíll þeirra er. En er þó eng-
inn William Hung heldur stórkost-
leg söngkona, sem enginn getur
kóperað. Ef ég ætti að reyna lýsa
henni myndi ég segja að hún
hljómar eins og kvefuð blanda af
sjö ára gamalli Eide Brickell og
Stinu Nordenstam sem syngur þó
röddin eigi það til að brotna. Tján-
ing hennar er einstök og yfirnátt-
úrulega heillandi í mínum eyrum.

Lögin hennar gætu alveg eins
verið útsett á kassagítar, en þykkur
hljómur hörpunnar gefur lögunum
aukna dýpt. Lögin eru falleg og
textarnir skerandi ljóðrænir og

hljóma persónulegir. Það er engin
spurning að hér er náttúrubarn á
ferð með gífurlega hæfileika.

Þessi plata var á listum margra
grúskrara yfir þær bestu sem
komu út í fyrra, og er það af skilj-
anlegum ástæðum. Joanna New-
som er gimsteinn í eyðimörkinni
sem við eigum að vera þakklát
fyrir að fannst.

Birgir Örn Steinarsson

Gimsteinn í auðninni

MILK EYED MENDER
JOANNA NEWSOM

NIÐURSTAÐA: Ótrúleg frumraun frá undarleg-
um söngfugl. Joanna spilar á hörpu og syngur
með sínu nefi, sem mörgum myndi ekki þykja
fagurt. Tjáningin er stórkostleg og lagasmíð-
arnar yndislegar.

[ TÓNLIST ]
UMFJÖLLUN



Söngkonan Britney Spears hefur
höfðað mál á hendur átta trygg-
ingafyrirtækjum sem höfnuðu
skaðabótakröfu hennar upp á 
tæpar 620 milljónir króna. 

Krafan var gerð eftir að 
Britney meiddist á hné þegar hún
tók upp myndband við lagið
Outrageous síðasta sumar. Þurfti
hún að hætta við tónleikaferð sína

í kjölfarið eftir að hafa gengist
undir uppskurð. Í málshöfðuninni
kemur fram að Britney hafi 
borgað fyrirtækjunum rúmlega
80 milljónir króna í tryggingar-
fé fyrir tónleikaferð sína, 2004
Onyx Hotel Tour, um Bandaríkin,
Kanada og Evrópu. 

Fyrirtækin segja að þegar
Britney fór í læknisskoðun fyrir

tónleikaferðina láðist henni að
segja frá hnémeiðslum sem hún
varð fyrir á sama hné fimm árum
áður. Þá þurfti hún einnig að fara
í uppskurð. Lögfræðingar Britney
segja aftur á móti að þau meiðsli
hafi verið minniháttar og tengist á
engan hátt nýju meiðslunum. Þau
hafi til dæmis verið á öðrum stað
á hnénu.

Nýjasta plata Britney, In the
Zone, kom út í nóvember og hefur
selst í rúmlega 2,6 milljónum 
eintaka. ■
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Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30          b.i. 14 Sýnd kl. 6, 8.15, og 10.30 B.i. 16

FRÁ FRAMLEIÐANDA TRAINING DAY
HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Þeir þurfa að
standa saman 
til að halda lífi!
Frábær 
spennutryllir!7TILNEFNINGAR TIL

ÓSKARSVERÐLAUNA

Kl. 4, 6, 8 og 10

HHHHHHHH - HJ, MBL.  HHHHHHHH - Ó.Ö.H. DV  

HHHHHHHH - Baldur, Popptíví  HHHHHH1/21/2 -  Kvikmyndir.is  

HHHHHH - Ó.H.T. Rás 2

HHHHHH - S.V. MBL.

HHHHHHHH - H.J., MBL
HHHHHHHH - V.E., DV

11 TILNEFNINGAR TIL ÓSKARSVERÐLAUNA

Leonardo DiCaprio

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

HHHHHH Ó.Ö.H. DV

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

ALEXANDER Sýnd kl. 5.45 og 9    b.i. 14 LANGA TRÚLOFUNIN Kl. 5.30 & 10.15 b.i. 16

OCEAN’S TWELVE Sýnd kl. 8

Sýnd kl. 6 og 9.10

Svakalega flott ævintýra-
spennumynd með hinni
sjóðheitu Jennifer Garner

Kl. 5.30, 8 og 10.30       B.i. 16 ára
Kl. 5.30, 8 og 10.30        B.i. 14 ára   
Sýnd í Lúxus kl. 5.30, 8 og 10.30

Sýnd kl. 4, 5.30, 8 og 10.30
Sýnd í Lúxus VIP kl. 5.30, 8 og 10.30

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

THE INCREDIBLES m. ísl. tali sýnd kl. 3.45 og 6    Sýnd m. ens. tali sýnd kl. 3.45

TEAM AMERICA Sýnd kl. 8 og 10.30 B.i. 14ALEXANDER Sýnd kl. 8.15  B.i. 14

LEMONY SNICKETT’S Sýnd kl. 3.45, 6, 8.15 og 10.30

splunkunýtt ævintýri um
Bangsímon sem þú átt
eftir að “fríla” í botn!

WALT DISNEY 
KYNNIR

Yfirnáttúrulegur spennutryllir af bestu
gerð sem vakið hefur gríðarleg viðbrögð
og slegið rækilega í gegn í USA og víðar.
VARÚÐ: YKKUR Á EFTIR AÐ BREGÐA.

"Mögnuð spennumynd um baráttu 
upp á líf og dauða."

HHHHHH - S.V. MBL.

Sýnd kl. 3.45 og 6.20 m. ísl. tali

Kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 Bi. 14 ára

Frumsýnd 17. febrúar.

3. sýn 18. feb. kl 20 - uppselt • 4. sýn. 20. feb. kl. 19 - örfá sæti laus
5. sýn. 25. feb. kl. 20 - nokkur sæti laus • 6. sýn. 27. feb. kl. 19 - nokkur sæti laus
7. sýn. 4. mars kl. 20 • 8. sýn. 6. mars kl. 19 • 9. sýn.12. mars kl. 19.
Ekki er hleypt inn í salinn eftir að sýningin hefst

Vivaldi - Trúarleg verk og óperur
Hádegistónleikar þriðjudaginn 15.febrúar kl. 12.15 – Marta Hrafnsdóttir, alt
Sigurðar Halldórsson, selló og Kurt Kopecky, semball flytja verk eftir Vivaldi.

Miðasala á netinu: www. opera.is

Miðasalan er opin kl. 14-18 virka daga, kl. 13-18 lau. og sun. og fram að sýningu sýningardaga. Símasala frá kl. 10 virka daga.

Sögur kvenna frá hernámsárunum 
Fumsýning 13. febrúar kl.14.00

Miðvikudaga kl.14.00
Sunnudaga kl.14.00

ÁstandiðTenórinn

Sun. 20. feb. kl. 20 örfá sæti
Sun. 27. feb. kl. 20

Sýningum fer fækkandi Vetrarhátíð - Grímuball 
Bardukha og Andrea Jónsdóttir 

laugardaginn 19. febrúar.

Leikfélagið Snúður og Snælda sýnir:

Miðasala í síma 568 8000
www.HOUDINI.is

mögnuð fjölskyldusýning!

Leikfélag Reykjavíkur • Listabraut 3, 103 Reykjavík

STÓRA SVIÐ

HÍBÝLI VINDANNA 
leikgerð Bjarna Jónssonar eftir

vesturfarasögum Böðvars Guðmundssonar

Fi 17/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 18/2 kl 20
Lau 19/2 kl 20 - UPPSELT
Fö 25/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20
Fö 4/3 kl 20, Lau 5/3 kl 20, 
Su 13/3 kl 20

HÉRI HÉRASON 
e. Coline Serreau

Sýningar halda áfram eftir páska.

LÍNA LANGSOKKUR 
e. Astrid Lindgren

Su 20/2 kl 14

Su 27/2 kl 14 

Su 6/3 kl 14 - Aukasýning Síðustu sýningar

HOUDINI SNÝR AFTUR 
Fjölskyldusýning um páskana.

Forsala aðgöngumiða hafin.

NÝJA SVIÐ/LITLA SVIÐ

SEGÐU MÉR ALLT 
e. Kristínu Ómarsdóttur

Aðalæfing mi 16/2 kl 20 - kr. 1.000

Forsýning fi 17/2 kl 13 - kr. 1.000

Frumsýning fö 18/2 kl 20 - UPPSELT

Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20, Su 27/2 kl 20

BELGÍSKA KONGÓ 
e. Braga Ólafsson, Gríman fyrir besta leik í

aðalhlutverki

Fi 17/2 kl 20, Su 20/2 kl 20 - UPPSELT,

Fi 24/2 kl 20, Fö 25/2 kl 20 - UPPSELT,

Sýningum lýkur í febrúar

AUSA eftir Lee Hall
Í samstarfi við LA.

Lau 19/2 kl 20, Lau 26/2 kl 20, Su 6/3 kl 20 

Ath: Miðaverð kr. 1.500

SVIK
eftir Harold Pinter

Samstarf: Á SENUNNI,SÖGN ehf. og LA

Su 20/2 kl 20, Su 27/2 kl 20, Fi 3/3 kl 20

SAUMASTOFAN 30 ÁRUM SÍÐAR

eftir Agnar Jón Egilsson. Í samstarfi við TÓBÍAS.

Fö 18/2 kl 20, Fö 25/2 kl 20, Mi 2/3 kl 20
ATH: Bönnuð yngri en 12 ára

VESTURFARARNIR - NÁMSKEIÐ
Í samstarfi við Mími - símenntun

Mi 16/2 - Helga Ögmundardóttir

Mi 23/2 - Böðvar Guðmundsson

Innifalið: Boð á Híbýli vindanna

Miðasölusími 568 8000 • midasala@borgarleikhus.is
Miðasala á netinu www.borgarleikhus.is

Miðasalan í Borgarleikhúsinu er opin: 10-18 mánudaga og þriðjudaga,
10-20 miðviku-, fimmtu- og föstudaga      12-20 laugardaga og sunnudaga

LEIKHÚSVEISLA FYRIR HÓPA  - UPPSKRIFT AÐ SKEMMTILEGU KVÖLDI 
Kl 18:00 Gleðistund í forsal - veitingasalan opin
Kl 18:30 Kynnisferð um leikhúsið 

- kynning á verki kvöldsins

Kl 19:00 Matseðill kvöldsins
Kl 20:00 Leiksýning kvöldsins
NÆRING FYRIR SÁL OG LÍKAMA - BÓKIÐ Í TÍMA

Börn 12 ára og yngri fá frítt í Borgarleikhúsið í fylgd fullorðinna - gildir ekki á barnasýningar

Höfðar mál vegna hnémeiðsla

BRITNEY SPEARS Söngkonan hefur
höfðað mál á hendur átta tryggingafyrir-
tækjum.
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Eftir að hljómsveitir gefa út safn-
plötur þá er oft voðinn vís. Annað
hvort fer liðsmönnum að líða eins
og þeir séu komnir fram hjá sínu
besta skeiði, eða að þeir fyllast
þvílikum metnaði að sanna sig
upp á nýtt og enduruppgötva
sjálfa sig. Þegar ég fékk í 
hendurnar „best of“ Chemical
Brothers í fyrra var ég fljótur að
afskrifa sveitina sem barn síðasta
áratugar. Hljómur þeirra og
Prodigy er nánast einkennandi
fyrir þann hrærigraut stíla sem
var í tísku þá.

Efnabræðurnir hafa greinilega
ákveðið að spíta aftur í lófana 
eftir safnplötuna, því hér skila
þeir af sér einni af sínum bestu
skífum frá upphafi. Ef þeir voru
silfurhnífur á veisluborði dans-
tónlistar er loksins búið að fægja

þá aftur og brýna, eftir áralanga
vanrækslu.

Chemical Brothers hafa ekki 
verið svona tilraunaglaðir í langan
tíma, og ekki jafn melódískir heldur.
Nokkur lög hljóma eins og þau séu
undir töluverðum áhrifum frá
bandarísku stuðboltunum í !!!, þá
sérstaklega í laginu Hold on London. 

Það er gestasöngvari nánast í
hverju einasta lagi. Hér er greini-
lega ekki verið að reyna fá vin-
sælustu söngvarana til þess að
selja smáskífur, heldur er hér
smekklega valið í hvert hlutverk.
Tim Burgess syngur í laginu The
Boxer, söngvari Bloc Party í einu
besta lagi plötunnar Believe og
rapparinn Anwar er merkilega
líkur Jay-Z í laginu Left Right.

Að þessu sögðu vil ég ítreka að
þetta hljómar enn eins og sama
hljómsveitiin, og ólíklegt að þeir
sem hafa aldrei náð að tengja sig
við bræðurna geri það núna. En

ólíkt Prodigy, þá sanna Chemical
Brothers að það er enn neisti í
breskri meginstraums klúbba-
tónlist... þó svo að alsælutöflurnar
séu komnar úr tísku. Allir stimpli
sig aftur inn á dansgólfið. 

Birgir Örn Steinarsson

Lyfin virka enn þá

PUSH THE BUTTON
CHEMICAL BROTHERS

NIÐURSTAÐA: Chemical Brothers rísa úr líkkist-
um sínum og skella sér aftur í dansskóna. Ótrú-
legt en satt skila þeir af sér einni af sínum bestu
plötum frá upphafi. Hver hefði trúað þessu?

[ TÓNLIST ]
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SÍMI 553 2075

– bara lúxus

www.laugarasbio.is

Sýnd kl. 5.40, 8 og 10.20

Annette Bening sem besta leikkona

Stórskemmtileg mynd þar sem 
Annette Bening fer á kostum

Annette Bening & Jeremy Irons

Golden
Globe
verðlaun
Annette
Bening
sem
besta
leikkona

SÝND kl. 4 ÍSL.TAL - ATH! VERÐ 500 KR.

HLAUT TVENN GOLDEN 
GLOBE VERÐLAUN

7TILNEFNINGAR TIL
ÓSKARSVERÐLAUNA

HHHHHHHH - H.J., MBL
HHHHHHHH - V.E., DV

HHHHHHhh - kvikmyndir.com

Sýnd kl. 8 og 10.30        B.i. 14 ára

Sýnd kl. 5.30, 8 og 10.30 B.i. 14 ára Sýnd kl. 5.40 & 10.30 B.i. 14 ára

„Fullkomlega ómissandi mynd" S.V. MBL HHHHHHHHHH

HHHHHHHH
Þ.Þ FBL

þ.á.m.
besta mynd, 
leikstjóri
og handrit.

5Tilnefningar til
Óskars-
verðlauna

Sýnd kl. 5.30 og 8

HHHHHH NMJ Kvikmyndir.com

HHHHHHHH SV Mbl

HHHHHH – MMJ kvikmyndir.com  HHHHHHHH – Ó.H.T. Rás 2

Kl. 3.50, 5.55, 8 og 10.15

tilnefningar til Óskarsvtilnefningar til Óskarsverðlauna, þ.á.m.erðlauna, þ.á.m.
besta mynd, leikstjóri og leikari.besta mynd, leikstjóri og leikari.1111

HHHHHHHH - HJ, MBL.  HHHHHHHH - Ó.Ö.H. DV
HHHHHHHH - Baldur, Popptíví  
HHHHHH1/21/2 -  Kvikmyndir.is  

HHHHHH - Ó.H.T. Rás 2

VINSÆLASTA MYNDIN Á ÍSLANDI

FRÁBÆR SKEMMTUNFRÁBÆR SKEMMTUN

Yfirnáttúrulegur spennutryllir af bestu
gerð sem vakið hefur gríðarleg viðbrögð
og slegið rækilega í gegn í USA og víðar.
VARÚÐ: YKKUR Á EFTIR AÐ BREGÐA.

Sýnd kl. 4, 6, 8 og 10

HHHHHH - S.V. MBL.
HHHHHH - kvikmyndir.is

Miðaverð 500 kr.

Sýnd kl. 8 og 10 B.i. 14Sýnd kl. 6, 8 og 10.10 B.i. 16

Sýnd kl. 6 m. ísl. tali Sýnd kl. 6 og 8 m. ensku tali

WALT DISNEY KYNNIR
splunkunýtt ævintýri um
Bangsímon sem þú átt eftir
að “fríla” í botn!

1Tilnefning til Óskarsverðlauna

Frumsýnd 17. febrúar.

"Mögnuð spennumynd um baráttu 
upp á líf og dauða."

• • Verðvernd og frítt á frídögum! 
                       

Komdu við í næstu BT verslun eða hringdu í 588-1234 og pantaðu þér tengingu. * Viðskiptavinir fá 500Mb af erlendu niðurhali frítt um helgar. * * Gegn 12 mánaða áskrift á kreditkort.

V12
• • Hraði 3 Mb/s 
• • Verðvernd “þú greiðir 
aldrei meira en fyrir 2GB” 
• • Frítt á frídögum.*
• • Frír beinir*

Aðeins 3.699 kr. á mánuði 
ALLT innifalið!

Hafðu hraðann á...
Allir sem fara í verslanir 
BT og fá sér tengingu fá 
2 miða á 
               dávaldinn 
                             Sailesh.

Alltaf bestu pakkarnir! Allt innifaliðog engin aukagjöld!

Tilnefningar til Óskarsverðlauna
hafa þótt góður límmiði á kvik-
myndir, og aukið aðsókn að þeim.
Ekki skemmir fyrir, ef þær svo
hljóta Óskarinn og geta birt stytt-
una á auglýsingum. Myndirnar
sem tilnefndar eru sem besta
myndin hafa annað hvort verið
teknar til sýninga á Íslandi, eða
verða frumsýndar á næstu dög-
um, en þetta eru Aviator eftir
Martin Scorsese, Million Dollar
Baby eftir Clint Eastwood, Ray
þar sem Jamie Foxx þykir sigur-
stranglegur sem besti leikarinn,
vínsmökkunarmyndin Sideways
og Finding Neverland með
Johnny Depp.

Tveimur myndum, sem til-
nefndar eru til mikilvægra verð-
launa hefur þó ekki enn verið út-
hlutað sýningardegi hér á landi,
þó þær hafi vakið mikla athygli
vestanhafs. Þetta er nýjasta mynd
Mike Leigh, sem gerði meðal 

annars Naked og Secret and Lies,
Vera Drake en hún er tilnefnd 
til þriggja Óskarsverðlaunanna,
Leigh sem besti leikstjóri og fyrir
handrit skrifað sérstaklega fyrir
kvikmynd og Imelda Stanton sem
besta leikkonan en hún hefur 
hlotið einróma lof fyrir leik sinn í
myndinni. Myndin gerist í kring-
um 1950 í Englandi og segir frá
hinni venjulegu Veru Drake sem
er heimavinnandi húsmóðir en
framkvæmir fóstureyðingar fyrir
ungar konur í laumi. 

Hotel Rwanda í leikstjórn
Terry George, sem er kannski
best þekktur sem skapari sjón-
varpsþáttanna The District sem
sýndir eru á RÚV, er einnig til-
nefnd til þriggja óskarsverðlauna,
Don Cheadle fyrir bestan leik í að-
alhlutverki, Sophie Okenodo fyrir
bestan leik í aukahlutverki og þá
er myndin einnig tilnefnd fyrir
besta handrit skrifað sérstaklega

fyrir kvikmynd. Hún segir frá
hóteleigandanum, Paul Rusesa-
bagina, sem hýsti þúsundir Tútsa
í Rúanda, þegar þjóðarmorðin
fóru þar fram 1994. ■

Óánægð með afturendann
Leikkonan kynþokkafulla Keira
Knightley lét ráða rassstaðgengil
fyrir nýjustu mynd sína, Domino,
vegna þess að hún er óánægð með
sinn eigin afturenda.

„Það var haldið áheyrnarpróf.
Ég var inni á skrifstofu og konur
komu inn og klæddu sig úr fötun-
um. Þær höfðu allar fullkominn
rass og þá sá ég að fyrst ég hefði
ekki svona rass ætti ég ekki að
sýna hann í bíómynd,“ sagði
Knightley, sem er 19 ára.“

Þess í stað var rúmenska ball-
erínan fyrrverandi, Roberta Lor-
ince, fengin sem staðgengill.
Knightley treysti sér heldur ekki
til að leika atriði þar sem hún
dansaði kjöltudans. „Ég gat sýnt
efri helming líkamans en ekki
þann neðri,“ sagði hún. „Ég var
alltof hrædd og fékk staðgengil.
Ég gat ekki beygt mig eins og á að
gera.“ ■

KEIRA KNIGHTLEY
Leikkonan lét ráða rass-
staðgengil fyrir nýjustu

mynd sína, Domino.

Óskarsmyndirnar
eru að skila sér

CLINT EASTWOOD Myndin hans Million
Dollar Baby þykir líkleg til stórræðanna á
Óskarsverðlaunahátíðinni og hefur þegar
verið tekin til sýninga á Íslandi.



„Komdu Þórdís, Gettu betur er að
byrja. Og ekki eyðileggja þáttinn
þótt þú vitir einhver svör,“ sagði
minn heittelskaði, sem getur ekki
leynt því hve hann er tapsár. Á
miðvikudagskvöldið birtist Logi
Bergmann eins og gamall vinur á
skjánum með Gettu betur-lagið í
botni. Það var langt sjónvarps-
kvöld í vændum; aldrei þessu vant.
Stútfull dagskrá af áhugaverðu og
íslensku efni; auk heimildarmynd-
ar um ólátabelginn Dennis Hopper.
Ég bakaði meira að segja rjóma-
tertu, himinháa með súkkulaði,
döðlum og rjóma. Hlakkaði til hlut-
verks sófakartöflunnar sem nestar
sig fyrir annríki afþreyingar. 
Finnst alltaf skemmtilegt að fylgj-
ast með ungmennum landsins

hleypa út visku sinni, þótt mér hafi
stundum blöskrað hve illa upplýst
þau voru í undankeppnum á Rás 2
þegar kom að tónlist ögn eldri en
samtímans. Velti fyrir mér hvort
almennt minni útvarpshlustun á
heimilum og í uppeldi íslenskra
barna gerði að verkum að þau
þekktu ekki tónlist jafn kunnra
listamanna og Bruce Springsteen
og David Bowie, hvort play-listar
frjálsra útvarpsstöðva skiluðu ein-
hæfari tónlistarsmekk og takmark-
aðri tónlistarþekkingu. Skrifaði
svo frammistöðuvonbrigðin á ald-
ur minn. Varla réttlátt að gera
kröfu um þekkingu unglinga á vin-
sælustu tónlistarmönnum kynslóð-
anna á undan. Eða hvað? Spurning-
arnar voru þó á listanum. 

Allavega. Væri fróðlegt að sjá töl-
fræði yfir frammstöðu keppenda í
gegnum árin. Eru íslenskir ung-
lingar að verða fróðari? Eða minna
að sér? Mínum tapsára fundust
margar spurningarnar ósanngjarn-
ar. Ég gaf auðvitað ekkert út á það
en lét hávaðann í klappliðinu fara
þeim mun meira í taugarnar á
mér; kominn út í öfgar og hreinn
ljóður á fínu sjónvarpsefni.
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VIÐ TÆKIÐ
ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR VELTIR VÖNGUM YFIR ÞEKKINGU UNGDÓMSINS Í GETTU BETUR

Eru íslenskir unglingar að verða fróðari?

15.45 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Brandur lögga (15:26)
18.10 Bubbi byggir 18.19 Bú! (50:52) 

18.30 Vinkonur (4:26) (The Sleepover Club)
Áströlsk þáttaröð um fimm unglings-

SKJÁREINN

12.00 Neighbours 12.25 Í fínu formi 12.40
Perfect Strangers 13.05 Dávaldurinn Saliesh
(e) 14.05 Dr. T and the Women 16.00 Ævin-
týri Papírusar 16.25 Töframaðurinn 16.50
Jimmy Neutron 17.15 Sagan endalausa 17.40
Póstkort frá Felix 18.18 Ísland í dag 

SJÓNVARPIÐ

20.20

TAKA TVÖ. Að þessu sinni spjallar Ásgrímur
Sverrisson við Friðrik Þór Friðriksson um kvik-
myndir hans.

▼

Spjall

21.15

EINU SINNI VAR. Eva María dregur upp málefni
sem ollu einu sinni mikilli umræðu en hvarf síð-
an fljótt af sjónarsviðinu.

▼

Fræðsla

20.00

ONE TREE HILL. Krakkarnir eru mættir aftur á
skjáinn en þátturinn fjallar um Nathan og Lucas
sem eru samfeðra hálfbræður.

▼

Drama

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 9.35 Oprah Winfrey (e)
10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 Simpsons
20.00 Strákarnir
20.30 The Block 2 (13:26) 

21.15  Einu sinni var (Einu sinni var) Nýr
þáttur þar sem ýmir fréttnæmir at-
burðir Íslandssögunnar, stórir eða
smáir,eru teknir til frekari skoðunar. 

21.40 The Guardian (2:22) (Vinur litla manns-
ins 3) (Big Coal) Nick og Burt Fallin
sjá lífið með ólíkum hætti. Sonurinn
hefur lært af biturri reynslu en samfé-
lagsþjónustan opnaði augu hans.
Pabbinn er hins vegar af gamla skól-
anum og gildum hans verður ekki
breytt svo auðveldlega. 

22.25 60 Minutes II 

23.10 Hassel (Stranglega bönnuð börnum) 0.55
Silent Witness 8 (8:8) 1.50 Las Vegas 2 (5:22)
(e) 2.30 Shield (15:15) (e) 3.20 Joy Ride
(Stranglega bönnuð börnum) 4.55 Fréttir og Ís-
land í dag 6.15 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí 

23.05 Spaugstofan 23.30 Ensku mörkin 0.25
Kastljósið 0.45 Dagskrárlok

stelpur sem eru saman í leynifélagi og
eiga í stöðugri baráttu við þrjá stráka.

19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljósið
19.55 Frasier Bandarísk gamanþáttaröð. 

20.20 Taka tvö – Friðrik Þór Friðriksson
(5:10) Gestur að þessu sinni er Friðrik
Þór Friðriksson. 

21.15 Lögreglustjórinn (The District III) Saka-
málasyrpa um Jack Mannion, lög-
reglustjóra í Washington, sem stendur
í ströngu í baráttu við glæpalýð og við
umbætur innan lögreglunnar. 

22.00 Tíufréttir
22.20 Eldlínan (7:13) (Line of Fire) Banda-

rískur myndaflokkur um unga alríkis-
lögreglukonu og baráttu hennar við
glæpaforingja.  Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna. 

17.00 Þrumuskot – ensku mörkin 18.00
Sunnudagsþátturinn (e) 

22.35 Arsenal – Crystal Palace 
23.30 Law & Order: SVU (e) 0.15 Þrumuskot
– ensku mörkin (e) 1.05 Óstöðvandi tónlist 

19.30 Yes, Dear (e) Jimmy gerir tilraun til að
komast í þáttinn Big Brother. Greg
hlær að honum. 

20.00 One Tree Hill – Ný þáttaröð Nathan
og Lucas eru hálfbræður samfeðra og
að mörgu leyti afskaplega líkir. Þegar
faðir drengjanna neitar að kannast við
sinn þátt í tilveru Lucasar sem fæddur
er utan hjónabands tekur föðurbróðir-
inn af skarið og gengur drengnum í
föðurstað.

21.00 Dragnet – lokaþáttur Dragnet fjallar
um störf úrvalssveitar lögreglunnar í
Los Angeles, Rán-og morðdeildarinnar
undir stjórn Joe Friday rannsóknarlög-
reglumanns.

21.50 C.S.I. Bandarískir þættir um störf rann-
sóknardeildar Las Vegas borgar. Morð
í bílastæðishúsi við spilavíti leiðir til
ótrúlegra uppgötvana í tengslum við
hvarf konu, löngu látinn mann og
barn sem hvarf.

6.00 Joe the King (BB) 8.00 Swept Away 10.00
Taking Care of Business 12.00 Groundhog Day
14.00 Swept Away 16.00 Taking Care of
Business 18.00 Groundhog Day 20.00 Joe the
King (BB) 22.00 One Way Out (SBB) 0.00 Alien
Resurrection (SBB) 2.00 From Hell (SBB) 4.00
One Way Out (SBB) 

OMEGA

18.00 Joyce Meyer 19.30 Samverustund
20.30 Maríusystur 21.00 Um trúna og tilver-
una 21.30 Joyce Meyer 22.00 Í leit að vegi
Drottins 22.30 Joyce Meyer 23.00 Fréttir

AKSJÓN

20.30 Bravó 21.00 Níubíó. Very Bad Things 

▼

▼

▼

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT
19.00 Snooker: Masters London United Kingdom
22.00 Football: Eurogoals 23.15 All sports: WATTS
23.45 Football: UEFA Champions League Last 16 

BBC PRIME
18.30 EastEnders 19.00 Holby City 20.00 Red Cap
20.50 Murder in Mind 21.45 Black Cab 22.00
Lenny Henry in Pieces 22.30 I'm Alan Partridge
23.00 Born and Bred 0.00 Supernatural Science 

NATIONAL GEOGRAPHIC
18.30 Demolition Squad 19.00 Dogs with Jobs
19.30 Insects from Hell 20.00 The Drinker's
Dilemma 21.00 Secret of Einstein's Brain 22.00 Le-
onardo – The Man Behind the Shroud 23.00
Battlefront 0.00 Secret of Einstein's Brain 

ANIMAL PLANET
18.30 Big Cat Diary 19.00 O'Shea's Big Adventure
20.00 Mad Mike and Mark 21.00 Emergency Vets
21.30 Hi-Tech Vets 22.00 Animal Minds 23.00 Pet
Rescue 23.30 Breed All About It 

DISCOVERY 
18.30 A 4X4 is Born 19.00 Mythbusters 20.00
Amazing Medical Stories 21.00 Trauma – Life in the
ER 22.00 Past Lives 23.00 Forensic Detectives
0.00 Weapons of War 1.00 War of the Century

MTV
20.00 Making the Video 20.30 Jackass 21.00 Top
10 at Ten 22.00 MTV Mash 22.30 Pimp My Ride 

VH1
19.30 Then & Now 20.00 Retro Sexual 21.00 Retro
Sexual

E! ENTERTAINMENT
18.30 Behind the Scenes 19.00 Live from the Red
Carpet 21.00 E! Entertainment Specials 22.00 Live
from the Red Carpet 0.00 E! News Live 1.00 The
Ultimate Hollywood Blonde

CLUB
18.35 Cheaters 21.35 My Messy Bedroom 22.00
Sex Tips for Girls 22.30 Spicy Sex Files

BBC FOOD
18.30 Chalet Slaves 19.30 Ready Steady Cook
20.00 Rick Stein's Food Heroes 20.30 The Tanner
Brothers 21.00 Can't Cook Won't Cook 21.30
Nancy Lam 22.30 Ready Steady Cook

CARTOON NETWORK 
14.10 Ed, Edd n Eddy 14.35 Codename: Kids Next

Door 15.00 Dexter's Laboratory 15.25 The Cramp
Twins 15.50 The Powerpuff Girls 16.15 Megas XLR
16.40 Samurai Jack 17.05 Tom and Jerry 17.30
Scooby-Doo

JETIX
14.15 Digimon I 14.40 Spiderman 15.05 Sonic X
15.30 Totally Spies

MGM
20.00 Getting it Right 21.40 What Happened
Was... 23.10 Head Over Heels 0.45 Some Girls 

TCM
20.00 The Maltese Falcon 21.40 Undercurrent
23.40 Objective, Burma! 2.00 Village of the Dam-
ned

HALLMARK
18.30 Early Edition 19.30 Law & Order Iv 20.15 I
Do But I Don't 21.45 The Passion of Ayn Rand

DR1
18.30 Bedre bolig 19.00 Rejseholdet 20.25 Hori-
sont 20.50 SportNyt 21.00 En kvinde ser r¢dt
22.30 Kr¢niken 23.30 Viden om

SV1
19.00 Fyra nyanser av brunt 19.50 Spolad bak-
länges 20.00 Plus 20.30 Sverige! 21.00 Vita huset
21.45 Familjen Anderson 22.10 Rapport 22.20
Kulturnyheterna 22.30 Mannen från U.N.C.L.E.
23.20 Världscuphoppning Vigo 

ERLENDAR STÖÐVAR

STÖÐ 2 BÍÓ
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SÝN

20.30

BOLTINN MEÐ GUÐNA BERGS. Þeir félagar
Guðni og Heimir fjalla um Evrópuboltann frá
ýmsum hliðum.

▼

Íþróttir

23.15 Boltinn með Guðna Bergs 

18.30 NBA (Miami – San Antonio) Útsend-
ing frá leik Miami Heat og San Anton-
io Spurs en þetta eru tvö af bestu lið-
unum í NBA og líkleg til að mætast í
úrslitum um meistaratitilinn. 

20.30 Boltinn með Guðna Bergs Spænski,
enski og ítalski boltinn frá ýmsum
hliðum. Sýnd verða mörk úr fjölmörg-
um leikjum og umdeild atvik skoðuð í
þaula. Einnig sérstök umfjöllun um
Meistaradeild Evrópu. 

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina.

22.30 David Letterman Það er bara einn 
David Letterman og hann er konungur
spjallþáttanna. Góðir gestir koma í
heimsókn og Paul Shaffer er á sínum
stað.

16.30 Íslenski popplistinn 17.00 Jing Jang
17.45 David Letterman 

POPP TÍVÍ

7.00 Jing Jang 18.00 Fríða og Dýrið  19.00
Game TV (e)  19.30 Headliners (e) 20.00
Crank Yankers  20.30 Kenny vs. Spenny
21.30 Idol Extra 22.03 Jing Jang 22.40 The
Man Show

29

▼

AC/DC-Live '92 Bob Dylan-Freewheelin’ 
(Remastered)

Bridget Jones's Diary Busted-Present For Everyone Diana Krall-Live In Paris

Elliot Smith-Figure 8 George Michael-Faith Grease Iron Maiden-Number Of The Beast Jeff Buckley-Grace (Limited edition)

Jet-Get Born Josh Groban-Josh Groban Lhasa-La Llorona Lionel Richie-Back To Front Muse-Absolution

Nirvana-Unplugged In New York Norah Jones-Come Away With Me Portishead-Dummy Radiohead-OK Computer Robbie Williams-Live Summer 2003

A Perfect Circle-Mer De Noms
AC/DC-Live '92
AC/DC-Razors Edge
Aerosmith-Greatest Hits (Remastered)
Air-Moon Safari
Amelie-OST
Barbra Streisand-A Collection
Beach Boys-Pet Sounds Complete
Beck-Odelay
Big Blue-Úr kvikmynd
Billy Joel-Greatest Hits 3
Blink 182-Blink 182
Bob Dylan-Bringing It All Back Home
Bob Dylan-Freewheelin’ (Remastered)
Bob Dylan-Oh Mercy (Remastered)
Bob Dylan-Planet Waves (Remastered)
Bon Jovi-Slippery When Wet
Boston-Greatest Hits
Bridget Jones's Diary-Úr kvikmynd
Bruce Springsteen-The Rising
Bryan Adams-MTV Unplugged
Busted-Busted
Busted-Present For Everyone
Celine Dion-One Heart
Clash-Singles
Coldplay-Parachutes

Coldplay-A Rush Of Blood To The Head
Commitments-Úr kvikmynd
Cradle Of Filth-Damnation & A Day
Cypress Hill-Till Death Do Ys Part
Daft Punk-Discovery
Daft Punk-Homework
Diana Krall-All For You
Diana Krall-Live in Paris
Diana Krall-Look of Love
Diana Krall-Love Scenes
Diana Krall-Only Trust Your Heart
Diana Krall-When I Look In Your Eyes
Dido-No Angel
Dixie Chicks-Wide Open Spaces
Dr.Dre-Chronic 2001
Duran Duran-Decade
Elliot Smith-Figure 8
Elliot Smith-Xo
Elton John-Songs From The West Coast
Eric Clapton-Me & Mr. Johnson
Flaming Lips-Yoshimi Battles The Pink 
Robots
George Michael-Faith
George Michael-Listen Without Prejudice
Girls Aloud-Sound Of The Underground
Gorillaz-Gorillaz

Grease-Úr kvikmynd
Guns N Roses-Appetite For Destruction
Guns N Roses-Lies
Guns N Roses-Use Your Illution 1
Guns N Roses-Use Your Illution 2
Hair-Úr kvikmynd
Interpol-Turn On Bright Ligh
Iron Maiden-7th Son Of A 7th Son
Iron Maiden-Dance of Death
Iron Maiden-Number Of The Beast
James Taylor-Best Live
James Taylor-October Road
Janis Joplin-Love, Janis
Jeff Buckley-Grace (New version)
Jet-Get Born
Jimi Hendrix-Band Of Gypsys
Jimi Hendrix-Electric Ladyland
Jimi Hendrix-First Rays Of The New
John Fogerty-Centerfield
John Lennon-Collection
Johnny Cash-American Recordings
Johnny Cash-American: Unchained
Johnny Cash-Murder
Josh Groban-Josh Groban
Joss Stone - Soul Session
Justin Timberlake-Justified

Kelis-Tasty
Kill Bill, Vol 1-Úr kvikmynd
Kill Bill, Vol 2-Úr kvikmynd
Kim Larsen-Greatest Hits 
Kings Of Leon-Youth and Young Manhood
Korn-Take A Look In The Mirror
Led Zeppelin-3
Led Zeppelin-4
Lhasa-La Llorona
Limp Bizkit-Results May Vary
Lionel Richie-Back To Front: Best Of
Lord Of The Rings 3-Úr kvikmynd
Lou Reed & John Cale-Songs For Drella
Lou Reed-Very Best Of
Love Actually-Úr kvikmynd
Madonna-Music
Madonna-Ray Of Light
Mark Knopfler-Ragpickers Dream
Mark Knopfler-Sailing To Philadelphia
Massive Attack-100th Window
Massive Attack-Mezzanine
Moby-18
Moby-Play
Moulin Rouge-úr kvikmynd
Muse-Absolution
N.E.R.D.-Fly Or Die

N.E.R.D.-In Search Of...
Neil Young-Harvest Moon
Nelly Furtado-Folklore
Nick Cave-Best Of
Nick Cave-Boatmans Call
Nick Cave-Murder Ballads
Nirvana-From The Muddy Banks...
Nirvana-In Utero
Nirvana-Nevermind
Nirvana-Unplugged In New York
Norah Jones-Come Away With Me
Notting Hill-úr kvikmynd
Ozzy Osbourne-Live At Budokan
Ozzy Osbourne-Ozzman Cometh
Paul Weller-Best Of: Modern Classics
Pearl Jam-Live On Two Legs
Pearl Jam-Ten
Police-Regatta de Blanc
Portishead-Dummy
Portishead-PNYC
Portishead-Portishead
Primal Scream-Dirty Hits
Queens Of The Stone Age-Songs for...
Radiohead-Amnesiac
Radiohead-Hail to the Thief
Radiohead-I Might Be Wrong

Radiohead-Bends
Radiohead-Kid A
Radiohead-OK Computer
Radiohead-Pablo Honey
Robbie Williams-Live Summer 2003
Rush-Spirit Of Radio: Greatest Hits
Sade-Best Of (Remastered)
Smashing Pumpkins-Siamese Dream
Smiths-Meat Is Murder
Smiths-The Smiths
Soundgarden-A Sides:Best Of
Suede-Singles
Supertramp-Breakfast in America
Thrills-So Much for the City
Tom Petty-Greatest Hits
Tom Waits-Heart Of Saturday Night
Tom Waits-Small Change
Tori Amos-Scarlet’s Walk
Travis-12 Memories
U2-Under a Blood Red Sky
U2-Unforgettable Fire
U2-War
Vangelis-Odyssey: Definitive Collection
Violent Femmes-Add It Up
Yeah Yeah Yeahs-Fever To Tell
Zero 7-When It Falls

Frábærar nýjar plötur í

Eftirtaldir titlar eru nú fáanlegir í 2 fyrir 2.200 tilboðinu. Þú velur 2 plötur úr listanum hér að neðan og borgar aðeins 2.200 krónur.

2 fyrir 2.200 tilboðið er fáanlegt í öllum betri plötuverslunum um land allt

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

12.20 Hádegisfréttir 13.05 Í hosíló 14.03 Út-
varpssagan, Innstu myrkur 14.30 Miðdegis-
tónar 15.03 Af heimaslóðum 16.13 Hlaupa-
nótan 17.03 Víðsjá

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00 Vit-
inn 19.30 Laufskálinn 20.05 Nú, þá, þegar
21.00 Viðsjá 22.15 Lestur Passíusálma

22.15 Úr tónlistarlífinu 

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.20 Hádegisfréttir 12.45 Poppland 16.10
Dægurmálaútvarp Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.26 Spegillinn 19.00
Sjónvarpsfréttir og Kastljósið 20.00 Útvarp
Samfés 21.00 Konsert 22.10 Hringir 

0.10 Glefsur 1.03 Ljúfir næturtónar 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

7.05 Árla dags 7.30 Morgunvaktin 9.05 Lauf-
skálinn 9.40 Af minnisstæðu fólki 9.50 Morg-
unleikfimi 10.13 Stefnumót 11.03 Samfélagið
í nærmynd

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.15 Hádegisútvarpið. Fréttatengt efni, um-
sjón Sigurjón M. Egilsson og fl. 13.01
Hrafnaþing, umsjón Ingvi Hrafn Jónsson
14.03 Þessi vika (e) 

15.03 Allt og sumt með Hallgrími Thor-
steinsson og Helgu Völu Helgadóttur. 17.59
Á kassanum. Illugi Jökulsson. 19.30 Endur-
tekin dagskrá dagsins. 

7.03 Góðan dag með Sigurði G. Tómassyni.
9.03 Dagmál Odds Ástráðssonar og Ragn-
heiðar Gyðu Jónsdóttur. 

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

6.00 Arnþrúður Karlsdóttir. 7.00 Gústaf Níelsson.
9.00 Ólafur Hannibalsson. 10.00 Arnþrúður Karls-
dóttir - símatími. 11.00 Arnþrúður Karlsdóttir.

12.00 Smáauglýsingar. 13.00 Jóladagskrá - Jör-
undur Guðmundsson. 14.00 Gústaf Níelsson.
15.00 Þorgrímur Gestsson. 16.00 Viðskiptaþáttur-
inn. 17.00 Arnþrúður Karlsdóttir 18.30 Fréttir
20.00 Ólafur Hannibalsson - endurflutningur
21.00 Arnþrúður Karlsdóttir - endurflutningur.

Víst er að Arsenal mun vilja hefna sín í þessum leik
því þeir misstu tvö stig í síðustu viðureign við Crystal
Palace í nóvember sem leiddi til þess að Chelsea
sparkaði þeim af toppnum og hefur Arsenal ekki 
komist aftur í fyrsta sæti deildarinnar. 
Meistarar Arsenal munu hlaupa út á Highbury völl í
dag í fyrsta sinn síðan þeir töpuðu gegn Manchester
United 2-4, en þeir höfðu þá ekki tapað 33 heimaleikj-
um í röð. 
Crystal Palace mætir í leikinn í fjórða neðsta sæti, að-
eins tveim stigum fyrir ofan Norwich, og gæti því verið
í fallhættu eftir þennan leik ef illa gengur. 

VIÐ MÆLUM MEÐ...
SKJÁREINN kl. 22.35ARSENAL – CRYSTAL PALACE

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Arsenal verður að vinna í
kvöld til að eiga sjéns í
toppsætið.

Baráttan um toppinn og botninn

Svar:Frú Coplin úr kvikmyndinni Flirting with

Disaster frá árinu 1996.

„Why does he have to do the Roots thing?
Aren’t we good enough parents?“

»

TCM  
KL. 20.00 
Möltufálkinn (The Maltese Falcon) er sí-
gild bandarísk bíómynd í film noir-stíl
frá árinu 1941. Einkaspæjarinn Sam
Spade er hundeltur af lögreglunni eftir
að félagi hans er myrtur þegar hann er
að veita manni eftirför. Stúlkan sem bað
hann að fylgjast með manninum reynist
önnur en hún þykist vera. Allt í einu er
Sam umkringdur undarlegu fólki sem
vill komast yfir gylltu styttuna Möltufálk-
ann, en í henni er talið að gimsteinar
leynist. Leikstjóri er John Huston og
með aðalhlutverk fara Humphrey Bogart
og Mary Astor.

MÁNUDAGUR  14. FEBRÚAR



Hann er liðinn tíminn þegar menn
freistuðu þess mestmegnis að
verða fyrir skotum Amors á
skemmtistöðum landsins; oftar en
ekki í reykjarsvælu og félagsskap
Bakkusar. Asinn í nútímaþjóð-
félagi gerir svo mönnum erfiðara
um vik að kynnast ástinni við kjöt-
borðið í Hagkaup eða hraðferð-
inni á bókasafnið. Að því leyti er
netið Guðs gjöf, en æ fleiri hafa
fundið sálufélaga og varanlega
ást á stefnumótavefum landsins. 

Á dögunum opnaði sá nýjasti;
MakaLeit.is, stefnumótavefur
fyrir þá sem er full alvara í leit
sinni að ást og hamingju. Selma
Hrönn Maríudóttir vefhönnuður
er vef- og ritstjóri vefsins, sem
Scandivis á Íslandi á og rekur.
Hún segir þörf fyrir stefnumóta-
vef af þeirri tegund sem Maka-
Leit.is er, en vefurinn er að fyrir-
mynd sem gefið hefur góða raun
erlendis.

„Hingað til hefur verið hægt 
að skrá sig eftirlitslaust inn á 
íslenska stefnumótavefi undir
mýmörgum notendanöfnum þar
sem fólk hefur og getað skráð sig
sem bæði kynin og á hvaða aldri
sem er. Hjá okkur þarf notandi að
fylla út fjögurra síðna prófíl sem
eykur líkur á alvöru samsvörun til
muna. Í prófílnum má finna vænt-
ingar, áhugamál og persónuein-

kenni skráðra notenda, en vegna
ítarlegra upplýsinga verður ár-
angur leitarinnar ekki eins tilvilj-
anakenndur og á öðrum stefnu-
mótavefjum. Hver einasti prófíll
fer síðan í samþykktarferli hjá
okkur, til þess einmitt að koma í
veg fyrir misnotkun eða önnur
óheilindi á vefsíðunni.“

Á MakaLeit.is eru notendur
nafnlausir þar til þeir verða

sjálfir tilbúnir til að prófa
stefnumót með hugsanlegum
lífsförunaut. Frítt er að setja inn
persónuleikaprófíl; eini kostnað-
urinn er frumkvæði sambands
við annan aðila.

„Til að byrja með sendist net-
koss til þess notanda sem hrífur
mann, en þá fær viðkomandi
tölvupóst með tengil í prófíl send-
andans sem hann getur skoðað.

Vilji sendandinn svo hefja frekari
samskipti við þann sem netkoss-
inn fékk þarf að greiða fyrir þjón-
ustuna, en að baki kostnaðarins
liggur sú reynsla að fólki sem er
alvara í leit sinni að lífsförunaut
stendur á sama um greiðslu þjón-
ustunnar, meðan þeir sem ætla
sér aðeins að fíflast og leika sér,
stoppa við þann þröskuld.“

thordis@frettabladid.is
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Lárétt:
2 drykkjusvola, 6 veisla, 8 ámóta, 9 verk-
færi, 11 átt, 12 „reykja“, 14 vorkenna, 16
borðandi, 17 kassi, 18 beljaka, 20 í röð,
21 karlfuglar.

Lóðrétt:
1 kænu, 3 tveir eins, 4 grænmeti, 5
keyra, 7 aldin, 10 fugli, 13 samhljóðar,
næstum í röð, 15 líkamshluta, 16 sómi,
19 skóli.
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– hefur þú séð D– hefur þú séð DV í dag?V í dag?

Systirin vill 
fá hann heim 
til Íslands

Breiðholtspiltur berst í Írak 
Systirin vill 
fá hann heim 
til Íslands

Gamli Led Zeppelin-félaginn 
Robert Plant hefur ákveðið að
sækja Ísland heim öðru sinni og
spila með hljómsveit sinni í
Laugardalshöll þann 24. apríl.
Plant spilaði síðast á Íslandi 
fyrir 35 árum síðan þegar Zepp-
elin tróð upp í Laugardalshöll í
júní 1970. 

Sagan segir að íslenska mið-
nætursólin hafi þá heillað hinn
unga Plant þannig að hann samdi
til hennar ljóð sem varð ódauð-
legt í Zeppelin-laginu Imme-
grant Song sem kom út á Led
Zeppelin III en platan kom út
haustið eftir Íslandsheimsóknina.
Plant og félagar kyrjuðu þessar
línur ìWe come from the land of
ice and snow. From the midnight
sun where the hotsprings blowî í
laginu yfir sig heillaðir af
ísaköldu landi goshveranna.

Plant og hljómsveit hans
Strange Sensation verða á far-

aldsfæti næstu mánuði og ætla
ekkert að gefa eftir í Höllinni í
apríl en liðið verður með 5 tonn
af græjum í farteskinu og í Höll-
inni verða sett upp fullkomin ljós
og hljóðkerfi til þess að skila
sem best þeim krafti og sviðs-
framkomu sem býr í sveitinni. 

Þessir tónleikar verða þeir
síðustu sem haldnir verða í Höll-
inni eins og hún lítur út í dag en
eins og Fréttablaðið hefur þegar
greint frá verður Höllin meira og
minna lokuð vegna breytinga í
sumar. Það fer svo vitaskuld vel
á því að Plant haldi síðustu tón-
leikana í Höllinni í núverandi
mynd en það má segja að Led
Zeppelin hafi vígt þetta íþrótta-
hús Reykvíkinga sem tónleika-
stað fyrir margt löngu.

Miðasala hefst í verslunum
Skífunnar og verslunum BT á
Akureyri og Selfossi laugardag-
inn 19. mars klukkan 10. ■

Hverirnir kalla á Plant

SELMA HRÖNN MARÍUDÓTTIR, VEF- OG RITSTJÓRI Á MAKALEIT.IS Æ fleiri falla fyrir amorsörvum á netinu og ekki lengur til tíð-
inda að fólk stofni til hjónabands með ástvini úr netheimum. Nú hefur opnað Makaleit.is, en sá stefnumótavefur er hugsaður fyrir þá
sem leita ástar í fullri alvöru. Ítarlegar ferilskrár auka möguleika á samsvörun við sálufélaga til mikilla muna frá því er áður þekkist á
stefnumótavefjum.

SELMA HRÖNN MARÍUDÓTTIR: OPNAR STEFNUMÓTAVEFINN MAKALEIT.IS

Rómantískir netkossar 
fyrir alvöru fólk

Ein frægasta fréttamynd allra tíma var tekin í Víetnam 1.
febrúar árið 1968 þegar bandaríski ljósmyndarinn Eddie
Adams náði mynd af því þegar lögreglustjórinn í Saigon tók
upp skammbyssu úti á miðri götu og skaut í höfuðið á 
Víetkong-liða með þeim afleiðingum að hinn skotni lést
samstundis.
„Það sem er einstakt við þessa mynd, og sýnir jafnframt
styrk ljósmyndarinnar, er að þarna er líka staddur kvik-
myndatökumaður og þessi atburður er sýndur í fréttunum
sem hreyfimynd, en það er ekki fyrr en þessi ljósmynd birt-
ist í tímaritinu Time að allt verður vitlaust,“ segir Páll Stef-
ánsson ljósmyndari, sem telur þessa 27 ára gömlu mynd
frá Víetnam vera eina merkustu fréttaljósmynd sögunnar.
„Ljósmyndin frystir þetta hryllilega augnablik og verður til
þess að hinn almenni Bandaríkjamaður fer allt í einu að
uppgötva það að þetta stríð er viðbjóður. Hún gerir það að
verkum að það myndast fjöldahreyfing gegn stríðinu.“

Önnur mynd, sem ekki síður hefur greipst inn í huga
mannkynsins, var tekin á Torgi hins himneska friðar fyrir
fimmtán árum þar sem einn maður stöðvar heila skrið-
drekasveit.
„Þessi mynd er svo einföld en hún segir eiginlega allt.
Þarna er allt kínverska heimsveldið andspænis einum ein-
staklingi sem nær að stöðva herinn. Þarna var fullt af frétta-
mönnum sem sögðu frá því sem var að gerast en það er
þessi eina mynd sem stendur eftir sem tákn um þennan
atburð.“
Ofarlega í huga Páls er einnig forsíðumynd Moggans sem
birtist fyrir tíu árum eftir að snjóflóð höfðu fallið á Húsavík.
Myndina tók Ragnar Axelsson. 
„Þetta var mynd af bænum í Súðavík og svo sást í björgun-
arsveitina, en með þessari mynd tekst Raxa á einhvern
ólýsanlegan hátt að skrásetja þennan atburð án þess þó að
fara yfir strikið. Myndin verður eins og fallegt sorgarljóð.“

Ragnar hlaut einmitt verðlaun blaðaljósmyndara fyrir bestu
mynd ársins nú á laugardaginn. Sýning á ljósmyndum
blaðaljósmyndara stendur nú yfir í Gerðarsafni í Kópavogi.

Fréttaljósmyndun: Páll Stefánsson ljósmyndari segir nokkrar fréttamyndir standa upp úr í sögunni.

SÉRFRÆÐINGURINN

EIN ÁHRIFARÍKASTA FRÉTTAMYND SÖGUNNAR
Þessi ljósmynd var tekin 1. febrúar árið 1968 og átti
stóran þátt í að fjöldahreyfing myndaðist í Bandaríkjun-
um gegn Víetnamstríðinu.

Ljósmyndin frystir augnablikið

... fær Valdís Óskarsdóttir fyrir
að klippa snilldarmyndina 
Eternal Sunshine of the Spotless
Mind með slíkum tilþrifum að
hún hampar nú BAFTA-verðlaun-
um fyrst Íslendinga.

HRÓSIÐ

[ VEISTU SVARIÐ ]
Svör við spurningum á bls. 8

1

3
2

Bafta
Menningartengsl Íslands og
Rússlands
Leika Færeying í auglýsingum
fyrir Dominos pizzur
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Lárétt: 2alka,6át,8lík,9tól,11na,12
smóka,14 aumka,16æt,17lár, 18rum,
20lm,21arar.
Lóðrétt: 1 báts,3ll,4kínakál,5aka,7
tómatur, 10lóu,13kml,15arma,16
æra,19ma.

ROBERT PLANT Þessi gamli rokkhundur
er væntanlegur til landsins og mun troða
upp í Höllinni rétt eins og hann gerði fyrir
35 árum. Þá spilaði hann með Led Zeppel-
in en nú er hann með sveit sinni Strange
Sensation.



Max hefur lifað 

hversdagslegu lífi sem 

leigubílsstjóri í tólf ár. 

Andlit koma og fara í 

baksýnisspeglinum, 

fólki og stöðum hefur 

hann löngu gleymt, 

þangað til í kvöld.

Ótrúleg spennumynd 

með Tom Cruise og 

Jamie Foxx sem þú 

mátt ekki missa af.

ustekM
Mustek DVD spilari
• Fjölkerfa
• KODAK CD/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW • Fjarstýring
• Dolby Digital DTS • Allar aðgerðir á skjá • Scarttengi S-VHS RGB  

afsláttur
 af Collateral 

þegar þú kaupir 
Mustek DVD 

spilara!

BT Skeifan • BT Kringlan • BT Smáralind • BT Hafnarfjörður • BT Spönginni 
BT Akureyri • BT Egilsstaðir • BT Selfoss • BT Ísafjörður • www.bt.is • Sími 550 4444 
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BAKÞANKAR
ÞRÁINS BERTELSSONAR

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 550 5000, fax: 550 5099  Ritstjórn: 550 5005, fax: 550 5006, ritstjorn@frettabladid.is  
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is
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San Francisco er engu lík. Borgarstæðið er stórkostlegt, 

mannlífið einstakt og köflótt í öllum litbrigðum, andinn á 

götunum kraftmikill og gefandi. 

San Francisco er meira en Golden Gate og snarbrattar 

brekkurnar í gamla bænum. Hún er Fisherman's Wharf, 

stærsta Kínahverfið í Bandaríkjunum, Nob Hill, Alacatraz, 

Telegraph Hill, Golden Gate Park og Russian Hill. 

Og frá San Francisco er ekki langt að fara á ótal  

áhugaverða staði í Kaliforníu.  

Beint flug til San Francisco frá og með 18. maí.

Pakkaferðir á hagstæðum kjörum, flug og gisting á fyrsta 

flokks hótelum og flug og bíll.

Komdu í vestur!

San Francisco – Flug og gisting
Verð frá 73.870 kr. á mann
Gisting á Remoir Hotel á mann í 4 nætur. 
Ferðir 17.–21. september og 8.–12. október.
Innifalið: Flug, gisting í 4 nætur, flugvallarskattar og þjónustugjald. 

San Francisco – Flug og bíll 
Verð frá 57.635 kr. á mann 
Flug og bíll á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn, bíl í A-flokki í eina viku. 
Ferðir 21.–28. maí og 8.–15. október.
Innifalið: Flug og bíll í 7 daga, flugvallarskattar og þjónustugjald.

út í heim

www.icelandair.is/sanfrancisco

VR orlofsávísun

Munið ferða-
ávísunina

Hafið samband við söluskrifstofur Icelandair eða við Fjarsölu Icelandair 
í síma 50 50 100 (svarað mánud. - föstud. kl. 9-17, laugard. kl. 9-17 
og á sunnudögum kl. 10-16).

NÝR OG HEILLANDI
   ÁFANGASTAÐUR

Nú er það San Francisco

Icelandair tekur við 
MasterCard ferðaávísun 
í allt flug, þ.m.t. netflug
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Íslenska sem
alþjóðamál

Margir eru sannfærðir um að
öll heimsbyggðin skilji

ensku, að minnsta kosti ef hún er
töluð hátt og frekjulega. Þetta er
mikill misskilningur. Í Tékklandi
er til dæmis er miklu auðveldara
að gera sig skiljanlegan á íslensku
heldur en ensku. 

Í FYRSTA SINN sem ég kom
hingað óð ég að fólki og ávarpaði
innfædda á ensku, eins og það
væri sjálfsagður hlutur að fólk á
meginlandi Evrópu, utan áhrifa-
svæðis Hollywood, talaði önnur
tungumál en sitt eigið og þá frem-
ur ensku en þýsku eða rússnesku
eða latínu! Mér fannst það eigin-
lega augljóst mál að íbúar heims-
ins lærðu ensku af sjálfsdáðum
um leið og þeir hætta á móður-
mjólkinni og fara að drekka kóka-
kóla í staðinn.

FLJÓTLEGA lærði ég þó að
leggja af þann kjánaskap að rukka
bláókunnugt fólk um að tala við
mig ensku. Viðbrögðin voru nefni-
lega á þann veg að þeir sem ég
var að ávarpa urðu feimnir og
reyndu að forðast mig og láta sem
ég væri ekki til. Afgreiðslufólk í
búðum hrökk í kút þegar enskan
byrjaði að buna upp úr mér og
sumir litu felmtri lostnir í átt til
verslunarstjórans, sennilega til að
gá að því að hann/hún kæmist ekki
á snoðir um að tungumálakunnátta
viðkomandi afgreiðslumanns hefði
verið ýkt lítillega í starfsumsókn-
inni.

Á ENSKU getur maður hugsan-
lega bjargað sér í tíu til fimmtán
merkjavöruverslunum í miðborg
Prag og á nokkrum næturklúbb-
um, en annars staðar kemur 
íslenskan að miklu betri notum.
Gott er að byrja samtöl við Tékka
á því að bjóða þeim „góðan dag“ á
þeirra tungumáli – dobrí den –
hvort sem það er um morgun,
kvöld eða miðjan dag. Þeir taka
kveðjunni vel, og virða það við út-
lending að hafa lært að minnsta
kosti tvö orð í þeirra tungumáli.
Svo getur samtalið hafist – á ís-
lensku sem er krydduð svipbrigð-
um, bendingum og jafnvel blýant-
steikningum. Tékkarnir leggja sig
fram um að reyna að skilja fólk
sem ekki er að rukka þá um að
tala ensku. Og þá kemur í ljós að
íslenskan er miklum mun hald-
betri en maður hélt. Oh, yes!


